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EDITAL 2019/2 

 

 

Processo Seletivo TRAINEE 2019-2 

 

 

 A SINÉRGICA – Empresa Júnior de Biotecnologia e Biomedicina, torna público a abertura do 

Processo Seletivo Trainee 2019-2. 

 

Apresentação 

 

 Sendo situada em um grande polo do Triângulo Mineiro, a SINÉRGICA não visa fins lucrativos 

e a nossa principal missão está voltada para a capacitação de alunos do curso de Biotecnologia e 

Biomedicina, atuando com ética e responsabilidade, buscando soluções biotecnológicas e biomédicas e 

desenvolvimento científico. 

 O propósito da empresa júnior é propiciar a seus membros uma compreensão geral do 

funcionamento e da atuação de uma companhia no mercado de trabalho. Desta maneira, além de lidar 

com os eventuais clientes e com os projetos desenvolvidos internamente, os membros da SINÉRGICA 

são, também, responsáveis por zelar pelo ideal funcionamento e qualidade da própria empresa. 

 Além disso, ofertamos serviços e desenvolvemos projetos para empresas e entidades que visam 

solucionar seus problemas de uma forma segura, eficaz e preço acessível. Todos os projetos contam com 

a orientação e supervisão dos professores da UFU associados à nossa empresa júnior. 

 

O PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS TRAINEE 2019-2 

 

I. Dos pré-requisitos 

 

a. O Processo Seletivo Trainee 2019-2 destina-se a todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de graduação em Biomedicina e Biotecnologia, da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) campi Uberlândia, que esteja desde o primeiro período e que tenha previsão de formação 

a partir de 2020-2. 

 

b. Este Processo Seletivo tem por finalidade preencher as vagas disponíveis de Trainees da 

SINÉRGICA. 

 

c. Os interessados devem ter disponibilidade de, no mínimo, cinco horas semanais para dedicação 

as atividades da Empresa Júnior, as quais serão distribuídas entre execução de trabalhos referente 

à diretoria ao qual forem locados, bem como reuniões, treinamentos, dentre outras atividades.  

 

As cinco horas semanais encontram-se divididas em: 

 

 i. Uma hora referente a reunião geral que acontece nas quartas-feiras às 18:30, na UFU – 

Umuarama;  

 ii. Uma hora referente a reunião com a diretoria específica, da qual o candidato está 

presente;  

 iii. Duas horas disponível para realizar plantão na sede da Empresa Júnior Sinérgica, 

localizada no bloco 2R, campi Umarama; 



iv. Uma hora disponível para que o candidato realize suas demandas e obrigações para com 

a Empresa. 

  

 OBS: É de entendimento do candidato ao Processo Seletivo Trainee que esses horários são 

passíveis de alterações, sem aviso prévio por parte da Diretoria Executiva. 

 

II. Sobre as vagas 

 

a. O perfil procurado para novos membros trainee neste Processo estão descritos na Tabela 1. 

 

b. As áreas correspondentes as vagas para os membros trainee são: Diretoria Administrativo 

financeiro, Diretoria Comercial, Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria de Projetos. 

 

c. A função do Trainee, assim como do Membro Efetivo, é voluntária, não havendo renumeração 

pelo exercício de suas atividades. 

 

d. A SINÉRGICA reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso não existam 

candidatos com perfil adequado para ocupá-las. 

 

 Cada membro deve assinar o termo de adesão, em que o mesmo se faz ciente de que sua 

participação na SINÉRGICA é voluntária conforme a lei n° 9.608 (18 de fevereiro de 1998), visto que 

a Empresa Júnior não tem fins lucrativos, e, portanto, não há renumeração a seus membros pelo exercício 

de suas atividades. 

 

Perfil Necessário Descrição 

 Pessoas inovadoras e responsáveis com 

compromissos assumidos; 

 Executar as atividades que forem 

designadas, de acordo com as demandas 

da empresa, nos setores com foco nos 

serviços a serem prestados e que sejam 

capazes de se comprometer com as causas 

da SINÉRGICA. 

 Pessoas engajadas ou que estejam 

interessadas no MEJ – Movimento 

Empresa Júnior; 

 

            

 Pessoas que tenham interesse em se 

desenvolver profissionalmente e 

contribuir com o progresso da 

SINÉRGICA. 

 

 

                     Tabela 1. Perfil do empresário júnior desejado pela SINÉRGICA 

 

 

 

 

III. Inscrições 

 

a. As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário do Google Forms através do site 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6oOg44-7ugUO-41Cs0F9aF0k6i-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6oOg44-7ugUO-41Cs0F9aF0k6i-UXJtdx7alNN69RanfGXw/viewform?vc=0&c=0&w=1


UXJtdx7alNN69RanfGXw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

e o link para a inscrição da palestra é 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddT7gJwqKPAG64j8XjQmR2i8yQdIgexPkM07

Ba8Ny2F_WKeA/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

b. O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 24 de agosto de 2019 ao dia 07 de 

setembro de 2019. 

 

c. O candidato deverá realizar o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) referente aos custos do 

Processo Seletivo, que deverão ser pagos presencialmente na sede da SINÉRGICA durante o 

período de inscrições. Se necessário, o candidato deve entrar em contato com o número (34) 

99234-8458 para efetuar o pagamento. 

 

d. Caso houverem dúvidas relacionadas a inscrição ou a efetivação da mesma por favor contate-nos 

pelo e-mail contato@vitaeej.com.br ou entrem em contato com algum membro da empresa. 

 

OBS: Candidatos que estiverem cursando o sétimo périodo não poderão participar da seleção. 

 

IV. Etapas 

 

a. O Processo Seletivo ocorrerá em três dias, a saber: 

i. O primeiro dia de avaliações será em 12 de setembro de 2019 (quinta-feira), e começará 

às 18:00 horas em ponto com término previsto para as 19:00 horas. Será realizado no anfiteatro, 

na UFU – Umuarama, composto por uma apresentação do MEJ – Movimento Empresa Júnior e 

a SINÉRGICA, Diretorias e membros; 

ii. O segundo dia de avaliações será em 14 de setembro de 2019 (sábado), e começará às 

9:00 horas em ponto, consistirá de um intervalo às 11:00 horas até 12:30 horas com término 

previsto para as 14:30 horas. Será realizado no bloco 8C, UFU – Umuarama; 

iii. O terceiro dia de avaliações será em 16 de setembro de 2019 (segunda-feira) que irá 

consistir nas entrevistas individuais agendadas com cada candidato na sede da Empresa, 

localizada no bloco 2R, UFU – Umuarama  

 

 1. O candidato será liberado do terceiro dia após o fim da sua entrevista individual. 

 

OBS: De acordo com a quantidade de candidatos, as entrevistas individuais ocorrerão no dia 16 e 

17 para abranger todos os participantes 

   

 

b. O Processo será composto por quatro etapas de avaliação, que serão divididas em três dias, a 

saber: 

i. Inscrição e aquisição dos dados pessoais, que ocorrerá durante o período de inscrições do 

Processo Seletivo; 

ii. Comparecimento na apresentação do MEJ – Movimento Empresa Júnior e da 

SINÉRGICA, Diretores e membros que ocorrerá no primeiro dia do processo seletivo; 

iii. Dinâmica, que deverá ocorrer no segundo dia do processo seletivo;  

iv. Entrevistas individuais, que ocorrerão no terceiro dia do processo seletivo. 

 

 1. A primeira e a segunda etapa têm como objetivo analisar, selecionar e classificar os candidatos 

que se encaixem nos pré-requisitos estabelecidos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6oOg44-7ugUO-41Cs0F9aF0k6i-UXJtdx7alNN69RanfGXw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddT7gJwqKPAG64j8XjQmR2i8yQdIgexPkM07Ba8Ny2F_WKeA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddT7gJwqKPAG64j8XjQmR2i8yQdIgexPkM07Ba8Ny2F_WKeA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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 2. Durante a dinâmica e trabalhos em grupos os participantes serão avaliados pelos membros da 

Diretoria da SINÉRGICA, com finalidade de avaliar a capacidade para planejar, executar, liderar 

e trabalhar com demandas a curto prazo. 

 

 3.  Avaliação através de entrevista individual realizada pela equipe de gestão atual. 

 

 4. Os entrevistadores farão perguntas simples, com o objetivo de conhecer pessoalmente os 

candidatos a membros trainee. 

 

c. Qualquer alteração que ocorrer será informado aos candidatos por meio de e-mail. 

 

d. O(s) candidato(s) aprovado(s) no Processo Seletivo será(ão) designado(s) para conhecer todas 

as vertentes da Empresa, participando de cada diretoria por um período de duas semanas. Ao 

final do processo trainee, aquele(s) que for(em) promovido(s) a membro(s) efetivo(s), será(ão) 

realocado(s) de acordo com seu desempenho e decisão da Diretoria Executiva. 

 

V. Resultado e posse 

 

a. O resultado será divulgado após quatro dias da ocorrência do Processo Seletivo, mais 

precisamente no dia 20 de setembro de 2019. 

 

b. O resultado será enviado via e-mail para todos os candidatos e publicado nas redes sociais da 

SINÉRGICA. 

 

c. O candidato selecionado torna-se trainee da Empresa Júnior no dia 21 de setembro de 2019, 

permanecendo nesse cargo por um período de oito (8) semanas (contabilizando até dia 15 de 

novembro de 2019), nas quais passará por treinamentos relacionados a todas as áreas que a 

SINÉRGICA se divide, bem como avaliações em que poderá ou não ser aprovado e admitido 

como membro efetivo da SINÉRGICA. 

 

d. O(s) candidato(s) que não for(em) selecionado(s) no Processo Seletivo pode(m) entrar em contato 

com a equipe da SINÉRGICA para obter(em) um feedback do seu desempenho no Processo 

Seletivo. 

 

VI. Disposições finais 

 

a.  Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos descritos 

nesse edital. 

 

b. Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais. 

 

c. É de inteira responsabilidade do candidato o comparecimento no horário determinado aos eventos 

do Processo Seletivo e o acompanhamento nas redes sociais sobre quaisquer alterações ou 

informações sobre o mesmo. 

d. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo entre em contato pelo e-mail 

contato@vitaeej.com.br ou com um dos membros da Empresa Júnior. 

e. Os casos omissos desse edital serão analisados e resolvidos pela Diretoria Executiva da Empresa.  

mailto:contato@vitaeej.com.br


 

VII. Critérios de eliminação 

 

a. Serão eliminados aqueles candidatos que: 

i. Entregarem sua documentação fora do prazo estabelecido ou incompleta; 

ii. Não comparecerem a alguma etapa prevista neste edital; 

iii. Não obtiverem o desempenho desejado; 

iv. Atrapalharem o desempenho de outro candidato. 

 

OBS: O candidato não será eliminado se não comparecer APENAS ao PRIMEIRO DIA (13 de 

setembro de 2019) do Processo Seletivo, porém é de total responsabilidade do mesmo saber que 

poderá ser prejudicado nas avaliações dos dias seguintes. 

 

 

Uberlândia, 14 de agosto de 2019. 

 

 

        

 

   

        Amanda Rodrigues Nogueira 

        Presidente da SINÉRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


