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EDITAL 2016.1 

      PROCESSO SELETIVO IMPACTO CONSULTORIA JÚNIOR 

TRAINEES  

 

   A Impacto Consultoria Júnior, Empresa Júnior de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Sergipe tem uma cultura embasada na gestão de qualidade que por sua vez visa 

desenvolver habilidades e competências profissionais a seus colaboradores, aproximando o 

campo acadêmico ao mercado de trabalho. Iniciar as atividades como trainee, desenvolverá a 

liderança, o trabalho em equipe e as habilidades e competências práticas de cada indivíduo. Além 

disso, o processo seletivo para analistas da Impacto Consultoria Júnior é exclusivo para àqueles 

que realizaram atividades como trainee na Instituição. 

 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

0.1 O presente processo seletivo tem como objetivo o provimento de 11 (onze) vagas na classe 

de Trainees. 

 

Cargo Requisito Nº de vagas 
Regime de 

trabalho 

Duração do 

trabalho 

Trainee – 

Mapeamento de 

procedimentos e 

tramitações de 

processos na 

UFS 

Graduando em 

Engenharia de 

produção na 

Universidade 

Federal de 

Sergipe. 

10 

No mínimo 8 

horas 

semanais. 

No mínimo 6 

meses 

Trainee – 

Adequação da 

Softeam ao PEG 

125 

Graduando em 

Engenharia de 

produção na 

Universidade 

Federal de 

Sergipe. 

1 

No mínimo 8 

horas 

semanais. 

No mínimo 2 

meses 

 

 

 

 

 

 

0.2 Atribuições gerais e benefícios dos cargos: 
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Cargo Atribuições Benefícios 

Trainee – Mapeamento de 

procedimentos e tramitações de 

processos na UFS 

Os selecionados no processo 

seletivo serão responsáveis por 

executar o trabalho de 

mapeamento ou auditoria, 

junto aos consultores. 

Know-How em 

mapeamento de 

processos 

Participação nos 

próximos processos 

seletivos da Impacto Jr. 

Trainee – Adequação da 

Softeam ao PEG 125 

Os selecionados no processo 

seletivo serão responsáveis por 

auxiliar os membros da equipe 

na realização das atividades 

para o desenvolvimento do 

projeto, atuando diretamente 

na adequação ao PEG. 

Treinamento: "MEG na 

Avaliação da Gestão de 

Negócios" 

Participação nos 

próximos processos 

seletivos da Impacto Jr. 

 

0.2.1 Atividades realizadas no projeto de Mapeamento de procedimentos e tramitações de 

processos na UFS 

Atividades realizadas no mapeamento Atividades realizadas na auditoria 

Visitas in loco por setores e departamento 

internos da UFS 
Visitas in loco 

Entrevistas com funcionários Auditoria de fluxo de processos 

Modelagem de processos Confecção de relatórios 

Confecção de relatórios  

 

0.2.2 Atividades realizadas no projeto de Adequação da Softeam ao PEG 125 

· Participação nas reuniões com os membros da diretoria da SofTeam. 

· Participação nas discussões de adequação ao PEG. 

· Desenvolvimento de documentos e relatórios, se necessário. 

· Auditoria dos processos executados. 

 

1. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

1.1 As vagas que se referem ao presente Edital serão acessíveis somente aos candidatos que 

atenderem aos pré-requisitos determinados no item 0.1 

1.2 Somente serão reconhecidos com documento de vínculo oficial. 

  

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições ocorrerão de 30/03/2016 a 03/04/2016, os envios dos formulários só serão 

aceitos dentro desse prazo. 

2.2 O E-mail receptor será: selecaoicj@gmail.com 

2.3 O candidato deverá preencher completamente o formulário após ciência do inteiro teor do 

presente edital de forma em que: 

a) No assunto do E-mail, esteja escrito: “Nome_Completo” 

 Ex: José_Pereira_da_Silva 
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b) No corpo do E-mail deve estar apresentação simples e anexo o anexo I que se encontra no fim 

desse edital. 

c) Com os anexos, os documentos que provem a veracidade do que foi preenchido no formulário 

e o formulário (cursos, coach, DOOC), conhecimentos adquiridos em prática sem comprovação 

formal serão considerados e submetidos a testes. 

d) Se houver envio de mais de um formulário com o mesmo nome, será considerado apenas o 

mais novo, pois se pressupõe que este seja mais atualizado. 

e) As informações utilizadas para contato serão as dispostas no formulário 

2.4 As informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do 

candidato, bem como mantê-las atualizadas junto à Diretoria de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional. À IMPACTO fica reservado o direito de excluir do PROCESSO SELETIVO 

aquele que apresentar inconformidades no preenchimento dos formulários, aqueles que 

fornecerem dados inverídicos, ou aqueles que não atenderem os pré-requisitos estabelecidos no 

item 0.1. 

2.5 A IMPACTO não se responsabilizará por problemas ocorridos nos computadores dos 

interessados, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 

outros fatores que impossibilitem o preenchimento do formulário eletrônico. 

2.6 O candidato é responsável pelas informações prestadas e a não veracidade destas informações 

implicará, a qualquer tempo, em seu desligamento do PROCESSO SELETIVO. 

2.7 O candidato que não possuir a qualificação constante do quadro de requisitos do item 0.1 deste 

edital terá sua inscrição indeferida. 

  

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 Seleção de currículos 

3.1.1 Os currículos serão enviados para o e-mail de DDHO (Departamento de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional), logo após serão selecionados pela direção de DDHO e pelos 

responsáveis pelo projeto, segundo os critérios básicos pré-estabelecidos. 

3.1.2 Após a seleção dos currículos, a direção entrará em contato para marcar o início da segunda 

etapa. 

3.2 Entrevista com a direção de DDHO  e com os responsáveis pelo projeto. 

3.2.1 Participarão da entrevista final todos os candidatos aprovados na etapa anterior. 

3.3 Término do Processo Seletivo 

3.3.1 Inicia-se a execução de funções pré-determinadas para os selecionados 

3.4 O candidato a vaga deverá ser assíduo em todas as etapas da seleção, a falta será julgada como 

abandono. 

  

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1 O(s) contrato(s) terão vigência conforme descrito na tabela do item 0.1 

  

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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5.1 Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no 

PROCESSO SELETIVO. 

5.2 Ao efetuar a inscrição no PROCESSO SELETIVO, o candidato, automática e implicitamente, 

declara ter pleno conhecimento das normas estabelecidas neste Edital. 

5.3 A contratação far-se-á nos limites de vagas descritos no item 0.1 deste Edital. 

5.4 A indicação para provimento da vaga assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 

ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, 

bem como ao exclusivo interesse e conveniência administrativa da IMPACTO Consultoria Junior. 

5.5 O candidato contratado deverá participar de reuniões, cursos e projetos aos quais serão 

convocados para tais, e desenvolver suas funções segundo as atribuições no item 0.2. 

5.6 Os casos omissos serão resolvidos pela alta direção da IMPACTO. 

5.7 O presente Edital e demais informações poderão ser obtidos, exclusivamente através do e-

mail: pessoal.impactoconsultoria@gmail.com. 

 

 

                                          “Não existe caminho para excelência, a excelência é o caminho”. 

 

 

 

 

 

   __________________________                                                   __________________________ 

       ÍTALLO F. DOROTÉA                                                                    LUCIANA SIMÕES 

         Diretor Executivo                                                                     Diretora de Desenvolvimento 

                                                                                                             Humano e Organizacional         
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Anexo I             

Formulário de preenchimento para se candidatar às vagas de Trainee. 

Formulário de Candidatura à Trainee - 2015    

NOME:   

E-MAIL:  

  

Matrícula:   

PROJETO DE INTERESSE: 
Mapeamento de procedimentos e 
tramitações de processos na UFS 

(  ) 

Adequação da Softeam ao PEG 125 
(  ) 

Tel:    Cel:     

Cursos que possui:   

Softwares que sei usar - Nível:   

Experiências:   

Descrição Pessoal:   

Em sua visão, como a Impacto Consultoria pode Impactar no Desenvolvimento de Sergipe:   

                                                                              


