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A CHC Jr. torna pública, por meio deste edital, a abertura do processo 

seletivo destinado a selecionar novos membros para o segundo semestre de 2018. 

 

1 – Das Disposições Preliminares 

 
 
1.1 – Este processo seletivo destina-se a todos os alunos de graduação 

regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado em Administração, Ciência da 

Computação e Engenharia Elétrica, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em 

Gestão Financeira do IFMG – Campus Formiga, independente do 

período/semestre que estejam cursando. 

1.2 – Os interessados devem ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais 

para dedicação às atividades da Empresa Júnior, as quais serão distribuídas entre a 

execução de trabalhos referentes à diretoria à qual forem locados, bem como 

reuniões, treinamentos, dentre outras atividades. 

1.3 – A participação na Empresa Júnior não confere ao discente horas de estágio, 

tampouco remuneração. 
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2 – Das Vagas 

 
 
2.1 – Serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme o Quadro 1. 

 
 
QUADRO 1 – Distribuição das vagas 

 

Número de vagas Curso 

3 Bacharelado em Administração 

5 Bacharelado em Ciência da Computação 

2 Bacharelado em Engenharia Elétrica 

1 Licenciatura em Matemática 

1 Tecnologia em Gestão Financeira 

 
 
 
3 – Das Inscrições 

 
 
3.1 – O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 01 de outubro 

de 2018 até às 23:59 do dia 08 de outubro de 2018. 

3.2 – As inscrições deverão ser realizadas através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1qLjwbE7jyDFboDFH09GpMWrlfKG

MyLARRzfq8lmWdY6Qg/viewform?usp=sf_link 

3.3 – A inscrição será efetivada mediante recebimento de e-mail enviado para o 

candidato até às 12:00 do dia 09 de outubro de 2018. 
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4 – Das Etapas de Seleção e Dos Resultados 

 
 
4.1 – O processo de seleção dos candidatos será composto por 4 (quatro) etapas: 

a) 1ª    Etapa    –    Teste    de    conhecimentos, de    caráter    eliminatório.  Data 

de realização: previsto para o dia 10 de outubro, com horário e local a serem 

informados no e-mail de confirmação para o candidato. 

Descrição da etapa: consistirá em uma prova que avaliará o conhecimento do 

candidato obtido através da leitura do material fornecido pela CHC Jr. O material 

está disponível no Anexo A deste Edital. 

Divulgação do resultado: previsto para o dia 12 de outubro via e-mail. 
 

 

b) 2ª Etapa – Dinâmica de Grupo, de caráter classificatório. 

Data de realização: previsto para dia 17 de outubro, com horário e local a serem 

informados com no mínimo 48 horas de antecedência via e-mail. 

Divulgação do resultado: previsto para o dia 19 de outubro via e-mail. 
 

 

c) 3ª Etapa – Entrevista, de caráter classificatório. 

Data de realização: previsto para os dias 24, 25 e 26 de outubro, com horário e local 

a serem informados com no mínimo 48 horas de antecedência via e-mail. 

 

d) 4º Etapa – Trainee 

Tempo de duração: 2 meses. 

Descrição da etapa: após este período como Trainee, o candidato será avaliado pelo 

setor responsável para se tornar um membro voluntário da Empresa Júnior. 
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5 – Do Resultado Final 

 
 
5.1 – O resultado final será divulgado a partir do dia 29 de outubro de 2018 via e-

mail e site do Campus. 

5.2 – No caso do não preenchimento das vagas em algum(ns) curso(s) serão 

selecionados candidatos excedentes, de outros cursos, nas etapas classificatórias. 

 

6 – Das Disposições Finais 

 
 
6.1 – A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas das presentes 

instruções e a aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se 

encontram estabelecidas neste Edital. 

6.2 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos 

os informes referentes a este Processo Seletivo que forem enviados via e-mail. 

6.3 – O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo, se não 

disponíveis neste Edital, através do e-mail chcjrifmg@gmail.com ou juntamente 

aos membros da empresa na sala da CHC Jr. Multicursos, no final do bloco A, ao 

lado da sala dos professores. 

 
Diretora de Gestão de Pessoas 

Talita Bruna de Góes 

 
Diretor Presidente 

Filipe Diêgo da Silva 

 

 
http://chcjr.com.br/ 

mailto:chcjrifmg@gmail.com
http://chcjr.com.br/
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Anexo A – Material de estudo para a 1º Etapa 

 

 
O que é uma Empresa Júnior (EJ)? 

 

 
Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por 

alunos de um, ou mais, curso superior. 

 
O que uma EJ faz? 

 

 
Geralmente, Empresas Juniores trabalham com elaboração de projetos, a fim de 

desenvolver universitários, e que virão a ser prestados serviços como: consultorias, protótipos 

de produtos, estratégias de gestão e marketing. 

Basicamente, com esses projetos é proporcionado aos participantes, um considerável e 

importante diferencial competitivo no mercado, deste modo são desenvolvidos os lados de 

pesquisador e empreendedor dos alunos. 

 
Quais os objetivos de uma EJ? 

 

 
● Fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação. 

● Aproximar o mercado de trabalho das instituições e dos alunos. 

● Além de uma gestão autônoma em relação à direção da faculdade ou centro 

acadêmico. 
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Não é finalidade de uma EJ. 

 

 
● Remunerar os membros. 

● Arrecadar recursos financeiros para a instituição de ensino. 

● Associar-se a partidos políticos ou entidades religiosas. 

 

 
Quais os benefícios de uma EJ? 

 

 
Alunos: utilizam da interação entre os membros da empresa e da troca de conhecimento e 

experiências para se desenvolverem pessoal, profissional e academicamente. 

 
As empresas: se beneficiam com os projetos desenvolvidos pelos alunos, cujas características 

são a alta qualidade dos trabalhos, garantida pela orientação dos professores, e o baixo 

investimento, uma vez que as Empresas Juniores não visam o lucro. Assim, as empresas 

conseguem bons projetos a um custo muito baixo. 

 
As universidades: são favorecidas pelo retorno em imagem institucional, garantido pela 

divulgação que as Empresas Juniores necessariamente fazem ao seu nome, e que também 

pode atrair novas parcerias, alunos e clientes. 
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Qual a vantagem de participar de uma EJ? 

 

 
● Experiência; 

● Desenvolvimento de habilidades; 

● Enriquecimento de conhecimento; 

● Melhora a tomada de decisões em todos os âmbitos, pelo fato de estar constantemente 

trabalhando com desafios; 

● Convívio com pessoas; 

● Trabalho em equipe; 

● Aprende como conviver em um ambiente organizacional. 

 

 
O que é preciso para fazer parte de uma EJ? 

 
 

● Ter espírito empreendedor; 

● Ser organizado; 

● Ter disciplina; 

● Saber trabalhar em equipe; 

● Ser flexível e adaptável a mudanças. 

● Ter comprometimento; 

● Ter dedicação 

● Ter respeito; 

● Ser responsável. 

● Ser criativo. 



CHC Jr. 
Empresa Júnior Integrada 

IFMG – Campus Formiga 

 

 

Composição da CHC Jr. Multicursos. 

 

 
Presidência 

Vice-Presidência 

Secretaria 

Diretorias: 

● Finanças 

● Marketing 

● Projetos 

● Gestão de Pessoas 

Conselheiros 


