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1. APRESENTAÇÃO 
 

 A TechVet Jr. é uma Empresa Júnior voltada a atender o mercado 
agropecuário e pet. No mercado agropecuário o foco é auxiliar o produtor de 
pequena e média propriedade, como produtores familiares. O mercado pet, 
aquele voltado à criação de animais de companhia, se beneficia dos serviços 
da EJ pelo auxílio por consultoria. Por ser uma Empresa Júnior, todo o trabalho 
desenvolvido na TechVet Júnior é voluntário e todo o faturamento é investido 
para o desenvolvimento da empresa e de seus membros. Originalmente 
formada pelo curso de Medicina Veterinária, atualmente a TechVet Jr. também 
conta com alunos dos cursos de Agronomia, Zootecnia e Agronegócio. 
Entretanto, alunos de todos os cursos de graduação são convidados a 
participar do Processo Seletivo. Também é importante o candidato ter 
conhecimento e se identificar com os Valores da empresa, assim como 
compartilhar de nossa Visão e dar suporte à nossa Missão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

 O Processo Seletivo da TechVet Jr. é composto pelas etapas de 
Inscrições, Dinâmicas, Entrevistas e Processo Trainee. 
 

2.1. INCRIÇÕES 
 

      Os interessados em participar do Processo Seletivo 2018/2 podem 
realizar sua inscrição a partir do dia 28 de agosto até o dia 13 de setembro de 
2018 às 23:59h. O método para realizar a inscrição é através da plataforma 
online do Google, onde o candidato fará um perfil com os seus dados pessoais 
para se candidatar ao Processo Seletivo da TechVet Jr. Para isso, o candidato 



 

deverá responder um questionário elaborado pela nossa equipe. O link de 
acesso para as inscrições é: https://goo.gl/forms/0v9JtQkXxl3637Zp1  
Após o envio da sua inscrição, o candidato terá sua vaga garantida no dia de 
Dinâmicas do Processo Seletivo. 
 

 
2.2. DINÂMICAS 

 
 As dinâmicas em grupo ocorrerão dia 15 de agosto de 2018 (sábado), 
com início às 13:30h na sala Coworking da Agittec. Os candidatos devem 
chegar ao local com pelo menos quinze (15) minutos de antecedência para 
cadastramento. Candidatos atrasados não serão permitidos a participar 
das dinâmicas. Os candidatos deverão levar um documento de identidade ou 
carteira de estudante. O término das dinâmicas é previsto para as 18h do 
referente dia, podendo ocorrer atrasos. Os candidatos serão aprovados ou 
desaprovados com base na sua performance durante o dia de Dinâmicas. 
Aqueles que forem aprovados passarão para a fase das Entrevistas. 
 

2.3.  ENTREVISTAS 
 

 Após o dia de Dinâmicas, os candidatos selecionados para a próxima 
fase do Processo Seletivo passarão pelas Entrevistas. As entrevistas serão 
realizadas com um candidato por vez. Os entrevistadores serão membros da 
EJ e sempre estarão em duplas ou trios. Essa etapa tem como objetivo 
conhecer melhor os candidatos e também tirar qualquer dúvida que eles 
tenham sobre a EJ e o Processo Seletivo. Para essa etapa o candidato 
deverá levar a sua grade de horários, tanto acadêmica como de atividades 
extracurriculares. Aqueles que forem aprovados passarão para o Processo 
Trainee. 
 
 

2.4. PROCESSO TRAINEE 
 

 O Processo Trainee consiste no período de aproximadamente um mês 
onde os candidatos aprovados na entrevista participarão das atividades da 
TechVet Jr. Nesse período serão realizadas atividades específicas para o 
treinamento e avaliação dos candidatos.  
 
 

3. RESULTADOS  
 
 Os resultados do dia de Dinâmicas serão por telefone ao longo da 
semana seguinte ao dia das dinâmicas. Sendo a data marcada para as 
Dinâmicas dia 15 de agosto de 2018, os resultados serão divulgados do dia 
17 ao dia 19 de agosto de 2018. Aqueles que não receberem a nossa ligação 
dentro desse período infelizmente não terão sido selecionados para a próxima 
fase e podem solicitar um feed-back da sua atuação durante as dinâmicas 
através do e-mail techvetjunior@gmail.com. Nessa mesma ligação será 
agendada a data e o horário das Entrevistas. Os resultados das Entrevistas 
também serão através de ligações. Entraremos em contato com todos os 



 

candidatos que realizaram as Entrevistas, portanto a ligação poderá informar 
tanto que o candidato foi aprovado como o contrário. Para aqueles que forem 
aprovados, na mesma ligação serão passadas orientações sobre o início do 
Processo Trainee. Essas orientações também serão enviadas por e-mail e a 
primeira reunião ordinária com os Trainees será dia 08 de agosto de 2018. Os 
resultados do Processo Seletivo se darão oficialmente somente após o fim das 
atividades do Processo Trainee. Não há data definida para a divulgação dos 
resultados devido à dinâmica das atividades Trainee. 
 

4. DATAS IMPORTANTES  
 
As datas citadas acima serão reforçadas na tabela abaixo: 

 

Incrições online 28/08/2018 à 13/09/2018 

Dia de dinâmicas 15/09/2018 

Ligações resultados 
dinâmicas 

17/09/2018 à 19/09/2018 

Entrevistas 24/09/2018 à 28/09/2018 

Ligações resultados 
entrevista 

02/10/2018 à 03/10/2018 

Processo Trainee 08/10/2018 

 
 
 Agradecemos a todos os interessados em participar do time TechVet 
Júnior. Qualquer dúvida pode ser tirada através do contato pelo e-mail 
techvetjunior@gmail.com ou diretamente com algum de nossos membros na 
sala 4145, localizada no prédio 43, Centro de Ciências Rurais. 
 
Att.,  
 
Comissão do Processo Seletivo 2018/2.  
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