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EDITAL 2019.2 

 

Recife, 12 de Julho de 2019. 

 

Edital do Processo Seletivo Projetos Jr. Consultoria -Empresa Júnior da FAFIRE 

 

A Empresa Júnior multidisciplinar (Projetos Jr. Consultoria) da Faculdade FAFIRE, torna pública, 

por meio deste Edital, as normas do processo de seleção dos candidatos a membros da Projetos 

Jr. Consultoria. 

 

Apresentação 

 

A Empresa Júnior é uma associação civil sem finalidades econômicas, constituída 

exclusivamente por alunos de graduação, que desenvolvem estudos para empresas, entidades, e 

sociedade em geral. É uma alternativa à formação profissional do aluno de graduação, buscando 

integrar o estudante universitário ao mercado de trabalho através da aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos e científicos adquiridos ao longo do curso. Além de contribuir também 

para a formação e disseminação da cultura empreendedora entre os alunos e a sociedade em 

geral, valorizando o empreendedorismo como opção de carreira. É uma ótima maneira de se 

preparar para o mercado de trabalho, pois a participação na empresa torna-se uma forma de 

adquirir mais responsabilidades e de aprender vários aspectos práticos da vivência empresarial e 

empreendedora. A vantagem comparativa entre as Empresas Juniores (EJs) e as outras empresas 

é que as EJs oferecem preços mais acessíveis, porém tem a natureza de uma empresa real, com 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Administrativo, Estatuto, regimentos próprios, com uma 

gestão autônoma em relação à direção da Faculdade. A Projetos Jr. Consultoria - Empresa Júnior 

da FAFIRE, apresenta-se como uma oportunidade de aplicação prática dos conhecimentos obtidos 

em sala de aula, visando complementar a formação acadêmica. A EJ oferece serviços, 

principalmente, a micro e pequenas empresas da região metropolitana do Recife, sempre 

supervisionados por professores altamente capacitados, o que garante confiança, qualidade e 

eficiência nos projetos realizados. 

 

Entre seus objetivos destacamos: 

 

• Colocar o estudante em contato direto com seu mercado de trabalho; 

• Fornecer um complemento prático à formação teórica dos alunos; 

• Incentivar o espirito empreendedor e abrir espaço a novas lideranças; 

• Proporcionar ao micro, pequeno e médio empresário um trabalho de elevada qualidade; 

• Valorizar todos os cursos que estão inseridos no quadro da Projetos Jr, mais 

especificamente os graduandos na Faculdade FAFIRE; 

• Apoiar a Instituição de Ensino, a Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE, na concretização 

da sua missão de disseminar o conhecimento científico. 
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O PROCESSO SELETIVO 2019.2 

 

1. Do Público-Alvo: 

 

 Estudantes de graduação nos cursos de graduação de Administração, Ciências Contábeis e 

Psicologia e nos tecnólogos de Gestão Comercial, Gestão Financeira e Gestão em Recursos 

Humanos, que estejam dentro dos pré-requisitos descritos abaixo: 

 

2. Dos Pré-requisitos: 

 

2.1.  Estar regulamente matriculado na Faculdade FAFIRE, e estar no cursando do 1º ao 5º 

período dos cursos de graduação (Administração, Ciências Contábeis e Psicologia) ou do 

1º ao 2º período dos cursos tecnólogos (Gestão Comercial, Gestão Financeira e Gestão em 

Recursos Humanos); 

2.2. Ter disponibilidade de (no mínimo) 16 horas semanais para dedicar à Projetos Jr. 

Consultoria, sendo estas distribuídas na execução de projetos de consultoria, 

treinamentos, reuniões, atividades extras da empresa, entre outros; 

2.3. Ter disponibilidade de acesso à internet; 

2.4. Ter disponibilidade para reuniões extraordinárias e atividades aos sábados, quando estas 

forem previamente combinadas; 

2.5. Ter vontade de participar da Projetos Jr. Consultoria e do Movimento de Empresas 

Juniores - MEJ. 

 

3. Das distribuições de Vagas: 

 

3.1. O Processo Seletivo 2019.2 não terá número máximo de candidatos aprovados, pois serão 

selecionados todos aqueles que apresentarem perfil em consonância com a empresa, de 

acordo com a necessidade atual. 

 

4. Da formação dos candidatos 

 

Os candidatos aprovados participarão do Programa de Treinamento 2019.2 da Projetos Jr. 

Consultoria, que tem por objetivo treiná-los nos diversos setores da empresa, principalmente 

consultoria de projetos nas áreas de gestão empresarial, mostrando-se como uma boa 

oportunidade de aprendizado profissional e das áreas dos cursos ao que são inseridos. Isso 

porque terão uma vivência empresarial, participarão de capacitações com profissionais 

competentes do mercado, além de obterem um melhor entendimento sobre as funções da 

empresa, facilitando na identificação da área em que deseja atuar. 

 

5. Das Inscrições 

 

5.1.  As inscrições serão abertas no dia 12 de agosto de 2019 às 15h e encerrarão no dia 26 de 

agosto de 2019 às 23:59. As inscrições seguirão CINCO etapas abaixo citadas, as quais 

deverão ser cumpridas no prazo supracitado: 
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a) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no link 

https://form.jotformz.com/92185596330664 podendo ser encontrado, também, nas 

redes sociais da Projetos Jr. Consultoria e da Faculdade FAFIRE; 

b) Enviar Currículo atualizado com foto (Caso não possua, incluir uma foto em 

anexo) para o e-mail: rhprojetosjrconsultoria@gmail.com até o fim do prazo 

de inscrições; 

c) O candidato deverá seguir nossas redes sociais: Instagram 

(@Projetosjrconsultoria) e Facebook (Projetos Jr Consultoria). 

d) O candidato deverá gravar um vídeo de 30 segundos e postar no Instagram com 

a seguinte hastag #desafiopsaceito e marcar a empresa: @Projetosjrconsultoria, 

caso o candidato não tenha Instagram deverá gravar um vídeo de 30 segundos e 

enviar por email rhprojetosjrconsultoria@gmail.com, em até 48 horas 

depois de efetuar a inscrição. 

OBSERVAÇÂO: o candidato deverá usar a criatividade no vídeo. 

e) Levar 1kg (um quilo) de alimento não perecível, exceto sal, no dia da 

entrevista, que deverão ser doados a uma instituição de caridade ainda não 

definida pela Projetos Jr. Consultoria. 

Atenção: A inscrição incompleta não será considerada válida. 

 

6. Da Seleção 

 

6.1. A seleção dos candidatos seguirá quatro etapas abaixo citadas e o comparecimento em 

todas elas são obrigatórias: 

 

a) Etapa eliminatória que consiste na triagem dos formulários de inscrição e dos 

currículos dos candidatos; 

b) Etapa eliminatória que consiste em uma apresentação da empresa, seguida por 

uma dinâmica, prova de redação e conhecimentos específicos a ser realizada em 

local a ser divulgado no período vespertino. A data e o horário da dinâmica serão 

definidos respeitando-se a demanda das inscrições e marcados via e-mail e por 

telefone com pelo menos 24 horas de antecedência. A tolerância será de no 

máximo 10 minutos após o horário marcado (o descumprimento do horário sem 

justificativa com antecedência poderá resultar na desclassificação do candidato); 

c) Etapa eliminatória que consiste em entrevista individual, em local a ser divulgado 

no período vespertino. A data e o horário da entrevista serão definidos 

respeitando-se a demanda das inscrições e marcados via e-mail e por telefone 

https://form.jotformz.com/92185596330664
https://www.instagram.com/projetosjrconsultoria
https://www.facebook.com/projetosjrconsultoria
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com pelo menos 24 horas de antecedência. A tolerância será de no máximo 10 

minutos após o horário marcado (o descumprimento do horário sem justificativa 

com antecedência poderá resultar na desclassificação do candidato); 

d) Etapa eliminatória que consiste em semanas de treinamentos e capacitação 

seguidas de um desafio, a ser informado no 1º dia de treinamento, a duração da 

capacitação poderá durar até 2 meses de duração no período vespertino e aos 

sábados. 

6.2. Ao final de cada etapa os candidatos deverão assinar uma lista de presença, que servirá 

como comprovação de sua participação no processo seletivo. 

 

7. Resultado 

7.1.  O resultado oficial da seleção será dividido em duas fases: 

a) 1º FASE - Após dinâmica e entrevista; 

b) 2º Fase – Após o Programa de Treinamento; 

Esses a serem divulgados nas Redes Sociais e/ou em outros meios convenientes. 

 

8. Calendário 

 

 

 

 

8 à 26 de Agosto 
Período de inscrição 

Processo Seletivo da Projetos Jr. Consultoria 

27 de agosto 
Avaliação dos currículos Inscritos 

Contato com os selecionados 

28 de agosto 
Período da 1º Fase 

Apresentação, Dinâmica e Prova de redação. 

 
29 e 30 de agosto 

 

Período da 2º Fase 

Entrevista dos candidatos aprovados na 1º fase. 

31 de agosto 
Período da 3º Fase 

RESULTADO 

02 de Setembro 
Período da 4º Fase 

Programa Trainne 



 

6 PS PROJETOS JR. 2019.2 – SOMOS MOVIDOS POR DESAFIO E VOCÊ? 

Observações Finais: 

 

• Os casos omissos serão decididos pela comissão de seleção; 

• A Projetos Jr. Consultoria poderá fazer alterações neste Edital sem aviso prévio; 

• Ao inscrever-se na seleção o candidato estará reconhecendo a aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital; 

• O programa de treinamentos exige presença mínima nos treinamentos de 85%; 

• Atrasos a partir de 20 minutos em treinamentos representam metade de uma falta, ou 

seja, dois atrasos representam uma falta. 

 

Em caso de eventuais dúvidas, entrar em contato pelo e-mail rhprojetosjrconsultoria@gmail.com. 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe de Seleção da Projetos Jr. Consultoria 2019.2 

 

 


