EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
REVELANDO GIGANTES
UniSigma Consultoria

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A

Empresa

Júnior

UniSigma

Consultoria,

instituição

sem

fins

lucrativos, formada exclusivamente por alunos do Instituto Federal da Paraíba
(IFPB), torna público que se encontrarão abertas as inscrições do Processo
Seletivo “Revelando Gigantes” do dia 10/04/2018 às 23:59h do dia
20/04/2018, para universitários que almejam contribuir para seu diferencial
no mercado de trabalho e compor o Movimento Empresa Júnior.

II – APRESENTAÇÃO
Fundada no ano de 2010, a UniSigma Consultoria é federada à
Federação das Empresas Juniores do Estado da Paraíba (PB Júnior).
Atualmente,

a

Empresa

desenvolve

projetos

nas

áreas

de

Administração, Geoprocessamento e Sistemas para Internet para organizações
dos setores públicos e privados, entidades filantrópicas e para a sociedade em
geral. Além disso, a UniSigma Consultoria promove cursos de capacitação
profissional, Workshops e Palestras nas áreas de interesse dos estudantes e
profissionais desses cursos.
III – OBJETIVO GERAL
Este processo seletivo tem como objetivo geral selecionar e capacitar
alunos para compor o quadro de membros da empresa na função de trainees.
Os membros terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa,
podendo identificar as áreas nas quais gostariam de atuar.

Buscamos pessoas aptas a construir uma postura profissional em
relação ao seu trabalho e a responder pelos seus atos, cumprindo as funções
que lhes forem delegadas e agindo em benefício da UniSigma Consultoria e do
Movimento Empresa Júnior (MEJ). Além disso, estes participarão de
treinamentos internos, que ocorrerão enquanto comporem a UniSigma
Consultoria.
IV – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
Fica estabelecido que, para participar deste processo seletivo, os
candidatos

devem

estar

regularmente

matriculados

nos

cursos

de

Administração, Geoprocessamento e Sistemas para Internet do Instituto
Federal da Paraíba (IFPB)

Campus João

Pessoa,

sendo requisito a

disponibilidade de 10 horas semanais, sendo 5 horas na sede da empresa e a
vontade de trabalhar nos projetos das áreas nas quais a empresa atua. Todos
os candidatos, ao legitimar sua demonstração de interesse e quando da
aprovação no processo, firmam o compromisso de se dedicar aos trabalhos da
Empresa.
V – VAGAS DISPONÍVEIS
Todas as vagas disponibilizadas para este processo seletivo são para o
cargo de trainee.
VI – INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas via internet através do preenchimento
do

formulário

de

inscrição

disponível

no

site:

https://www.unisigma.com.br/revelando-gigantes. Em caso de dúvidas, o
interessado

pode

entrar

(gentegestao@unisigma.com.br).

em

contato

pelo

e-mail

O período de inscrição tem início no dia 10/04/2018 com término ás
23:59h do dia 20/04/2018.
VII – ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo “Revelando Gigantes” será composto das
seguintes etapas:
A) Inscrição pelo site
Esta etapa consistirá no preenchimento dos dados no formulário de
inscrição que se encontra no link ( https://unisigma.typeform.com/to/hjy2jr )
.
B) Prova Escrita
Será aplicada uma prova de caráter ELIMINATÓRIO contendo 10
questões. As perguntas serão relacionadas ao curso no qual está matriculado,
relacionando teorias às práticas que possam surgir na EJ.
C) Dinâmicas em grupo
Será realizada uma dinâmica em grupo com todos os candidatos que
forem convocados na etapa anterior. Esta etapa também será eliminatória.
D) Entrevista Individual
Serão entrevistados, individualmente, os candidatos que forem
convocados na etapa anterior. Após esta etapa, que também será
eliminatória, serão divulgadas as pessoas selecionadas.

VIII – CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Serão eliminados aqueles candidatos que:
a) Não obtiverem nota igual ou superior a 70 na prova;
b) Não comparecerem a uma das etapas VII-B, VII-C ou VII-D previstas
neste edital;
c) Não obtiverem o desempenho desejado.

IX – CRONOGRAMA
Segue abaixo o cronograma que deverá ser seguido durante a seleção,
podendo sofrer alterações caso necessário:
10/04/2018: Lançamento do Edital;
10/04/2018 à 20/04/2018: Período de Inscrições;
23/04/2018: Prova;
Para os alunos do curso de Administração e Geoprocessamento, a avaliação
será aplicada às 14h, e o local será divulgados pelas redes sociais da
UniSigma;
24/04/2018: Prova;
Para os alunos do curso de Sistemas para Internet, a avaliação será aplicada
às 9h, e o local será divulgados pelas redes sociais da UniSigma;
27/04/02018: Resultado das provas. Será divulgada a lista com os
aprovados, por meio das redes sociais da UniSigma;
02/05/2018 à 03/05/2018: Dinâmicas;

06/05/2018 à 07/05/2018: Entrevistas;
09/05/2018: Análise final das entrevistas;
10/05/2018: Divulgação dos classificados finais por redes sociais e
email.
14/05/2018: Recepção e Apresentação do Processo Trainee.
14/05/2018 à 15/06/2018: Processo Trainee.

X – CANDIDATOS APROVADOS
Os candidatos aprovados neste processo seletivo participarão do
programa trainee da UniSigma Consultoria que será realizado de 14/05/2018 à
15/06/2018 e consiste de treinamentos específicos, apresentações de
diretorias e realização de projetos.

XI – DÚVIDAS
Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processo, requisitos
de participação, entre outros, os candidatos devem mandar um e-mail para
gentegestao@unisigma.com.br

XII – CONCORDÂNCIA
Todos os candidatos inscritos no processo seletivo descrito por este
edital afirmam estarem cientes e de acordo com as informações citadas neste

documento. Qualquer caso não tratado neste edital será avaliado pela
Diretoria Executiva da Empresa UniSigma Consultoria.

XIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos que, neste momento, a Empresa UniSigma Consultoria
está captando estudantes aptos a serem empresários juniores. Lembrando
que, ao se inscrever, o candidato estará aceitando as normas presentes neste
edital. Qualquer caso omisso será analisado pela Diretoria Executiva da
Empresa UniSigma Consultoria. Esperamos que aqueles que buscam diferencial
no âmbito profissional e pessoal participem do processo seletivo, fortalecendo
o Movimento Empresa Júnior.

Seja gigante, aposte ser UniSigma!
Este é o desejo da UniSigma Consultoria a todos que participarem
desta seleção.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
Atenciosamente,

Erick Cristhian Moura da Silva
Diretor Presidente

