
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – EJECiv - 2022/1

A Empresa Júnior de Arquitetura e Engenharia Civil da UFRGS - EJECiv
torna pública a realização do seu processo seletivo para membros efetivos.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este Processo Seletivo tem por finalidade preencher as vagas
disponíveis para Consultor desta Empresa.

1.2. O Processo Seletivo para Consultor - Membros Efetivos - destina-se a
estudantes com matrícula regular nos cursos de graduação de Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), independente do semestre que estejam cursando.

1.3. Os interessados na vaga de Consultor devem ter disponibilidade
mínima de 12 (doze) horas semanais em horário comercial para dedicação às
atividades da Empresa Júnior.

1.4. Os interessados à vaga de Consultores devem, ainda, ter
disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem combinadas,
ambas de forma virtual durante o período de atividade remota.

1.5. As funções exercidas pelos membros são voluntárias, não havendo
remuneração por parte da EJECiv pelo exercício de suas atividades.

2. DO OBJETIVO

Este Processo Seletivo tem como objetivo geral incentivar que
graduandos contribuam para a continuidade, desenvolvimento e crescimento
da EJECiv. A participação na Empresa Júnior tem como foco oportunizar
o desenvolvimento humano, pessoal e profissional dos membros por meio
da vivência empresarial nos mercados de Arquitetura e Engenharia Civil.

3. DAS VAGAS DISPONÍVEIS

3.1. Consultor: membros efetivos da EJECiv com interesse e
comprometimento em participar do auxílio e realização de atividades que tem
por finalidade o desenvolvimento da Empresa durante seu período na mesma
por meio de elaboração de projetos, prospecção ativa de clientes, atuação
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em negociações e produção de conteúdo. Os candidatos devem cumprir as
exigências contidas nos itens 1.2., 1.3. e 1.4.

4. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA

4.1. Às pessoas que se candidatam às vagas de Consultor, além de atuar
diretamente na prospecção de clientes, há a possibilidade de atuar nos
seguintes projetos* desenvolvidos pela empresa:

4.1.1. Captação de Água da Chuva;
4.1.2. Laudos Técnicos;
4.1.3. Levantamento e Modelagem 3D;
4.1.4. Planos de Prevenção Contra Incêndios;
4.1.5. Projetos de Arquitetura de Interiores;
4.1.6. Plantas para projetos na prefeitura;

*Estes são os principais serviços oferecidos pela EJECiv, porém a Empresa está
aberta a desenvolver projetos em outras áreas.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do
formulário disponível no seguinte link: www.ejeciv.com/processo-seletivo.

5.2. O período de inscrições para o Processo Seletivo vai do dia 18 a 29
de outubro de 2021;

5.3 Os inscritos receberão as devidas instruções no e-mail cadastrado no
link do site (checar a caixa de spam, caso não receba na caixa de entrada).

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1. O Processo Seletivo será composto por 3 (três) principais etapas:
dinâmicas em grupos, entrevistas individuais e processo trainee.

I – Dinâmicas em grupos:

Serão realizadas atividades para avaliação dos candidatos entre os dias
8, 9 e 10 de novembro de 2021 no turno da manhã, das 08h30 às 12:00, ou no
turno da tarde, das 14:00 às 17:30*, na plataforma de videoconferência Google
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Meet. Será lançado um “Doodle” para cada participante escolher o dia e
turno de interesse para realizar as dinâmicas. O link para ingresso nas salas de
videoconferência será enviado para cada pessoa por e-mail e via WhatsApp,
por meio de um grupo contendo todos os candidatos com 30 (trinta) minutos
de antecedência.

Os participantes receberão seus resultados parciais referentes à etapa I
no dia 12 de novembro de 2021 através de seus e-mails cadastrados no
formulário inicial. Os candidatos aprovados nesta etapa prosseguirão para a
etapa de Entrevistas.

*Os dias e turnos estão sujeitos a alterações conforme resposta dos
candidatos.

II – Entrevistas individuais:

As entrevistas com os candidatos vão ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de
novembro de 2021 na plataforma Google Meet. A definição das datas e
horários de cada uma ocorrerá através de levantamento virtual da
disponibilidade dos candidatos, por meio de um ‘Doodle’ enviado ao e-mail
cadastrado para que o candidato preencha seu horário de preferência. Há
possibilidade de ampliação de horários de entrevista conforme a necessidade,
a partir do número de participantes do Processo Seletivo.

As entrevistas individuais terão duração de 30 a 45 minutos e serão
conduzidas por 3 membros da EJECiv, sendo 1 diretor, 1 consultor/gerente e 1
relator (que ficará de câmera fechada).

Os participantes receberão seus resultados referentes às entrevistas
através de seus e-mails cadastrados no dia 20 de novembro de 2021.

III - Processo Trainee

Os participantes aprovados na etapa das entrevistas individuais
ingressarão na empresa como Membros Trainees pelas primeiras 3 (três)
semanas, de 29 de novembro a 17 de dezembro de 2021. A referida fase tem
como objetivo introduzi-los ao funcionamento interno da EJECiv por meio de
atividades definidas em um cronograma que será construído a partir da grade
de horários disponíveis.

O Processo Trainee tem capacitações e desafios como as principais
atividades do período, além de outras atividades relacionadas ao
funcionamento da empresa.
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8. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

8.1. Serão eliminados automaticamente aqueles candidatos que:

8.1.1. Enviarem sua inscrição fora do prazo estabelecido;
8.1.2. Não comparecerem ou deixarem de cumprir alguma etapa

prevista neste edital;
8.1.3. Perturbarem, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
8.1.4. Utilizarem ou tentarem utilizar meios fraudulentos ou ilegais

para obter aprovação própria ou de terceiros;
8.1.5. Agirem desrespeitosamente com membros da Empresa ou

colegas candidatos.

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com
todos os termos deste edital.

9.2. Em caso de qualquer dúvida sobre as informações contidas neste
edital, as mesmas poderão ser esclarecidas através do contato por e-mail
(presidencia@ejeciv.com.br) ou pelas redes sociais da Empresa: página do
Facebook da EJECiv ou ainda  Instagram .

9.3. Caso ocorram alterações de datas e/ou locais de alguma etapa do
Processo Seletivo, os candidatos serão avisados previamente via e-mail e será
publicado nas páginas da EJECiv nas redes sociais citadas ao longo do edital.

Porto Alegre, 07 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Letícia Gheno Zeni
Diretora de Recursos Humanos

Giovanni Verza Marcon
Diretor Presidente
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