Edital nº 01\2018
Processo Seletivo Trainee da Empresa Nuvem Jr.
Relações Públicas e Comunicação Integrada

A Nuvem Jr. vem, por meio deste edital, tornar pública a realização do processo
seletivo TRAINEE desta empresa.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo destina-se aos alunos da Universidade Federal de Santa
Maria - RS, que estejam matriculados e cursando entre o 1° (primeiro) e o 7°
(sétimo) semestre do curso.
1.2 O estudante pode estar matriculado em qualquer curso da UFSM.
1.3. Este Processo tem por finalidade preencher as vagas disponíveis de Trainees
desta Empresa.
1.4. Os interessados devem ter disponibilidade para dedicação às atividades da
Nuvem Jr. ao menos 4h semanais, as quais serão distribuídas entre execução de
trabalhos referente à diretoria ao qual forem locados, bem como reuniões,
treinamentos, dentre outras tarefas.
2. DAS VAGAS
2.1. As vagas vão depender da quantidade de inscritos, dentre outros critérios
avaliados durante este processo seletivo, sejam proativos, comprometidos,
empreendedores, que tenham interesse em se desenvolver profissionalmente e
contribuir para o desenvolvimento da Nuvem Jr.
2.2. A função do Trainee, assim como do Membro Efetivo é voluntária, não havendo
remuneração pelo exercício de suas atividades.
3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 05 de abril de
2018 ao dia 13 de abril de 2018 até às 22 horas.
3.2. As inscrições consistirão no preenchimento de formulário de inscrição através
do url: https://goo.gl/forms/uXNOhhBX6BdwAU2r2
3.3. A inscrição será efetivada mediante recebimento do e-mail de confirmação até o
dia 13 de abril às 23 horas.
3.4. O não comparecimento do/a candidato/a a qualquer fase da seleção acarretará
sua imediata eliminação do processo seletivo.
4 - DAS ETAPAS
4.1 O Processo será composto por 3 (três) etapas, quais sejam:
4.1.1. Inscrição que deverá conter os dados pessoais, acadêmicos e profissionais
do inscrito, por meio do preenchimento do Formulário;
4.1.2. Encontro geral;
4.1.2.1. O local e horário do Encontro Geral serão confirmados por e-mail até dia 13
de abril às 23 horas.
4.1.3. Entrevista individual;
4.2. O resultado final dos aprovados no processo trainee será divulgado nas mídias
sociais da Nuvem Jr., bem como individualmente para os participantes.
4.3. As entrevistas serão entre os dias 16/04/2018 ao 24/04/2018 no prédio 74 B, na
sala 3409, no Campus Camobi da UFSM.
4.5. O resultado final dos efetivados será até o dia 28/04/2018.
CRONOGRAMA - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Inscrição

04/04/2018 ao 13/04/2018

Encontro Geral

14/04/2018

Entrevista individual

16/04/2018 ao 24/04/2018

Resultado

28/04/2018

5 - DO PROCESSO TRAINEE
5.1. Os alunos selecionados deverão comparecer a todas as reuniões e
capacitações promovidas pela Nuvem Jr., além das atividades iniciais, nas quais
serão:
(i) Ver materiais do Movimento Empresa Júnior;
(ii) Ler o Manual do Trainee
(iii) Ler cartilha introdutória
(iv) Ler o Regimento de EJ
(v) Apresentar 1 case de sucesso de alguma EJ
(vi) Trazer 3 mailing de possíveis clientes
Oferecidos cursos e capacitações para aprimoramento profissional e
acadêmico;
5.2. Os Trainees acompanharão as atividades das Diretorias, com ênfase para o
trabalho desenvolvido pela Diretoria de Projetos, e realizarão atividades necessárias
à finalidade da Empresa sempre que convocados.
5.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva e pela
Diretoria de Gestão de Pessoas.
5.4. No caso de dúvidas referentes exclusivamente aos assuntos tratados neste, o
contato para esclarecimento deverá ser feito pelo e-mail: gp.nuvemjr@gmail.com.

