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EDITAL DO PROCESSO 

SELETIVO DO CREA MINAS JR. 

2019/02  

O CREA Jr. torna pública, por meio deste edital, a abertura do processo seletivo 

destinado a selecionar novos membros para o segundo semestre de 2019.  

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares  

Art. 1° Este edital tem como finalidade regulamentar o processo seletivo de trainees e 

membros para a Coordenação de Núcleo de acordo com o Regimento Interno do 

Crea-Minas Júnior Núcleo Formiga, de maneira idônea, ética e comprometida.  

Art. 2° O edital de processo seletivo deve ser divulgado de maneira eficiente de 

modo que os futuros profissionais e recém-formados tenham conhecimento da 

abertura das vagas no Núcleo Formiga. 

CAPÍTULO II 

Das Vagas 

Art. 3° Para ingresso no Crea- Minas Júnior Núcleo Formiga o candidato deve, 

obrigatoriamente, ser estudante regular ou recém-formado em um dos cursos 

vinculados ao Sistema Confea/Crea.  

Parágrafo Único. O membro é automaticamente desligado do programa dois (2) anos 

após a conclusão do curso.  

Art. 4° Serão abertas vagas para os cargos de: 

• Trainee de Comunicação e Marketing;  

• Trainee de Gestão de Documentos;  

• Trainee de Gestão de Pessoas;  

• Trainee de Projetos e Eventos; 

• Trainee de Tecnologia da Informação. 

 Sendo duas vagas para cada cargo, totalizando uma oferta de 10 vagas. 
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Parágrafo Único. No caso de desistências durante o processo seletivo, novos candidatos 

serão chamados para completar as vagas disponíveis, obedecendo uma ordem de 

candidatos remanescentes da Etapa I.  

 

CAPÍTULO III 

Das Etapas Do Processo Seletivo 

Art. 5° O processo seletivo terá como 

etapas:  

I. Triagem de currículo: As inscrições serão realizadas pela internet, através do 

envio de currículos;  

II. Dinâmica de grupo e entrevista: Os candidatos selecionados participarão de 

uma dinâmica de grupo para avaliação padrão, além de entrevistas com a 

Coordenação de Núcleo.  

CAPÍTULO IV 

Dos Critérios Básicos 

Art. 6° Os critérios básicos para seleção de novos membros para o Crea-Minas Júnior 

Núcleo Formiga são:  

I. Participação em eventos promovidos pelo 

Núcleo;  

II. Envio de currículo no prazo de inscrição pré-

determinado;  

III. Boa desenvoltura na dinâmica de 

grupo;  

IV. Postura e competência na entrevista realizada pela Coordenação de 

Núcleo. 

Art. 8° Após seleção, os novos membros do Crea-Júnior Núcleo Formiga deverão 

realizar o Cadastro de Membros e assinar o Termo de Compromisso, anexo ao 

Manual de Instruções e Procedimentos Internos, conforme orientação do 

Coordenador Geral.  

 



 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Crea-Minas Júnior Núcleo Formiga 

formiga.creaminasjr@gmail.com 

CAPÍTULO V 

Cronograma 

Art. 9° O cronograma 

consistirá em:  

I. Envio de Currículos: 15 de Julho de 2019 a 12 de Agosto de 

2019.  

II. Divulgação do resultado da Triagem de Currículos: 20 de Agosto de 

2019.  

III. Dinâmica de Grupos e Entrevista: A definir 

IV. Divulgação do resultado da Dinâmica de Grupos: A definir  

Art. 10° O resultado da seleção de candidatos de cada etapa será divulgado por e-

mail, caso venha a ser aprovado no processo seletivo, o trainee ou membro será 

convocado a se apresentar na reunião subsequente a partir da data de divulgação do 

resultado das entrevistas.  

CAPÍTULO VI 

Etapa I - Triagem de 

Currículos 

Art. 11° O candidato que desejar se inscrever no presente edital deve responde ao 

seguinte formulário: https://forms.gle/qVziXREtqsCan8Zk7. É necessário no mesmo 

anexar currículo em formato pdf.  

Parágrafo Único. Para conhecer melhor o sistema CREA Jr. é recomendado ao 

candidato uma leitura do Anexo I, além de acessar os links também disponíveis em 

anexo.  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qVziXREtqsCan8Zk7
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CAPÍTULO VII 

Disposições Gerais 

Art. 12° O presente edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo 

ou em parte, através do conhecimento e aprovação do Crea-Minas Júnior Núcleo 

Formiga, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza.  

Parágrafo Único. As datas previstas neste edital podem sofrer alterações previamente 

comunicadas, em um prazo mínimo de 48h de antecedência.  

Parágrafo Único. Caso haja dúvidas, o candidato poderá obter informações referentes ao 

Processo Seletivo, se não disponíveis neste Edital, através do 

formiga.creaminasjr@gmail.com. 

 

 

 

Pedro Azevêdo Pinto 

Coordenador geral 

 

CREA Jr. MG - Um olhar para o futuro 

Formiga, 07 de julho de 2019 
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Anexo A – Conhecendo o CREA Minas Jr. 

 

• Objetivos do CREA-MG Júnior 

 

1. Aproximar o CREA-MG dos estudantes, destacando a sua função e sua importância 

na vida profissional; 

2. Dar assessoria aos estudantes e recém-formados em suas relações como mercado de 

trabalho; 

3. Apoiar movimentos empreendedores estudantis; 

4. Enfatizar a ética profissional; 

5. Discutir o futuro e o papel social dos profissionais do CREA-MG e implementar 

ações sociais; 

6. Divulgar, por meio dos canais de comunicação, as atividades e eventos; 

7. Captar e redirecionar estágios aos estudantes; 

8. Oferecer abertura aos movimentos empreendedores estudantis cadastrados; 

9. Fornecer informações sobre exercício da profissão; 

10. Organizar e promover eventos de acordo com suas finalidades; 

11. Manter relação estreita com os órgãos colegiados; 

12. Promover estudos acerca dos problemas da sociedade cujas soluções são possíveis a 

partir do meio estudantil e implementar ações. 

 Conheça a estrutura do CREA-MG Júnior 

A comissão é dividida em coordenação geral do colegiado e diversos núcleos 

descentralizados. Isso significa que cada um tem autonomia para fazer sua gestão. Os 

recursos para cada núcleo são definidos em assembleia orçamentária da Inspetoria de 

Jurisdição do núcleo. 

Atualmente, há núcleos do CREA-MG Júnior em 47 municípios. O Núcleo Formiga foi 

fundado em março de 2013 e tem difundido pelo município os conceitos de valorização 

profissional e está focado no desenvolvimento de jovens lideranças e na aproximação 

dos futuros profissionais com o Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA. 

O núcleo realiza atividades voltadas para o desenvolvimento do futuro profissional, com 

o objetivo de formar profissionais mais informados e qualificados para o mercado, 

destacando sua função e enfatizando a ética profissional. Entre as atividades, estão 

ações sociais, palestras, minicursos, seminários e visitas técnicas. 

Para conhecer melhor o CREA Jr. acesse o 

link:  https://www.youtube.com/watch?v=z5lfAUV4Hs0 

https://www.youtube.com/watch?v=z5lfAUV4Hs0
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Entre os eventos realizados pelo CREA Jr. está o Encontro Nacional do CREA Jr. 

(ENAC). O último encontro, intitulado de IV Encontro, realizado no ano de 2018, é 

apresentado no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=8Y6I0iLzA4Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y6I0iLzA4Y

