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EDITAL PROCESSO SELETIVO 2017.2 

A EcoLógica Jr. Empresa Júnior de Consultoria Ambiental e Sanitária, por meio 

deste edital torna público o processo seletivo e suas respectivas normas para a seleção de 

trainees para a organização. 

Sobre a Ecológica Jr. 

A EcoLógica Empresa Júnior da Engenharia Ambiental e Sanitária, atua na área 

de consultoria ambiental, projetos sanitários, licenciamento ambiental, gestão de 

resíduos, sistema de gestão ambiental. A EcoLógica Junior também realiza cursos e 

eventos voltados ao empreendedorismo ambiental e sensibilização ambiental. 

INSCRIÇÃO 

O período de inscrição ocorrerá entre o dia 29 de agosto até 04 de setembro de 

2017 até as 18:00 hr. Os candidatos deverão enviar seu currículo, matriz curricular 

(disponível no Portal do Aluno) juntamente com o memorial descritivo redigido pelo 

candidato (Apêndice I) para o email ecologicaej@ufsm.br. 

Caso ocorra algum erro com a documentação, será solicitado ao candidato que 

faça as alterações necessárias, que poderão ser feitas se o limite do prazo das inscrições 

ainda não tiver sido atingido. Caso contrário, o candidato será eliminado. Toda a 

comunicação será realizada por meio do e-mail informado na inscrição, sendo 

responsabilidade do candidato verificar as informações disponibilizadas. 

VAGAS 

 Administrativo 

 Assessoria e Comunicação 

 Projetos 

PRÉ-REQUISITOS 

I. Estar regularmente matriculado nas disciplinas presenciais na UFSM campus Frederico 

Westphalen; 
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II. Estar pelo menos no segundo semestre ou ter cursado, no mínimo, um ano de 

graduação em outra instituição; 

III. Ter disponibilidade de 06 (seis) horas semanais. 

CRONOGRAMA 

Período de inscrições 29/08 a 04/09 até as 18:00 hr. 

Análise da documentação 05/09 a 06/09 

Convocação dos aprovados para a 

dinâmica (por meio de email) 
10/09 

Dinâmica (Laboratório 5 Prédio 

Principal) 
14/09 

Convocação dos aprovados para a 

entrevista (por meio de email) 
17/09 

Entrevista (Laboratório 5 Prédio 

Principal) 
18/09 

Divulgação do resultado final (por meio 

de email e pela fanpage oficial da 

Ecológica Jr.) 

20/09 

Início das atividades 25/09 

 

ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

ETAPA 1: Análise da documentação afim de verificar os pré-requisitos e do memorial. 

ETAPA 2: Os candidatos selecionados na etapa 1 serão convocados a participarem de 

uma dinâmica, a qual é pré-seletiva de entrevista (etapa 3). A etapa 2 tem o objetivo de 

analisar a pró-atividade do candidato em trabalho em grupo. 

ETAPA 3: Entrevista na qual serão avaliados conhecimentos gerais compatíveis com a 

função bem como será analisada a apresentação do memorial entregue pelo candidato no 

ato da inscrição, também serão observadas a postura, a desenvoltura, a oratória e a pró-

atividade do candidato durante a apresentação. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Eventuais alterações neste Edital serão comunicadas por email aos candidatos do 

Processo Seletivo. 

 

Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2017 

 

 

 

 

Ana Carla Sorgato 

Coordenadora de Recursos Humanos 

 

 

 Bianca Johann Nery 

Presidente 
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APÊNDICE I 

 

Dados 

Nome completo:                                                     Matrícula:  

Data de nascimento:  

Semestre:                                                                     Email:  

Telefone:  

Área de interesse: 

Queremos saber um pouco mais sobre você, por isso, abaixo listamos algumas questões 

importantes para o conhecimento de sua inscrição:  

1. O que fez você se interessar em participar da EcoLógica Jr? 

2. Quais seus objetivos ao entrar na EcoLógica Jr? 

3. Como espera contribuir com a Ecológica Jr? 

4. Participa e/ou participou de algum projeto de ensino ou extensão? Se sim, liste quais. 

5. Quais atividades que você realizou que pode contribuir com a EcoLógica Jr? 

 

 


