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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO n° 02/2017 

MEMBRO ASSOCIADO CPEn Jr. 

 

A Diretoria da Empresa Júnior de Engenharia Química da Universidade Federal do 

Pampa - CPEn Jr. - torna público, para os alunos interessados, que no período de 

18/09/2017 a 22/09/2017 se encontram abertas as inscrições para seleção de 

acadêmicos aos cargos de membros associados à empresa, que se realizará segundo as 

condições especificadas a seguir: 

 

1. Objetivos do Processo Seletivo 

● Selecionar candidatos para as vagas de membros associados. 

● Fomentar o interesse dos discentes da Engenharia de Alimentos em atuar no 

mercado de trabalho. 

 

2. Cronograma 

18/09/2017 Lançamento do Processo 

18/09/2017 até 

22/09/2017 
Período de inscrições 

23/09/2017 
Divulgação dos horários 

entrevistas 

25/09/2017 até 

27/09/2017 
Realização de entrevistas 

28/09/2017 Resultado Final 

 

2.1. As inscrições ocorrerão via Formulário, o qual pode ser acessado pelo link 

https://goo.gl/forms/CjnHXB9tntbyO3Mf1, começando às 13 horas do dia 18 de 

Setembro de 2017. As inscrições estarão abertas até as 20 horas do dia 22 de 

Setembro de 2017.  

https://goo.gl/forms/CjnHXB9tntbyO3Mf1
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2.2. As entrevistas serão marcadas individualmente, via e-mail, fornecido no ato da 

inscrição. 

 

3. Das vagas  

 

3.1. A seleção para ocupação dos cargos de Membro Associado ofertará 1 (uma) 

vaga, contemplando alunos do curso de Engenharia de Alimentos, conforme 

descrição abaixo: 

a) 01 (uma) vagas para o cargo de membro associado na Diretoria de Projetos. 

 

4. Dos requisitos  

 

Poderá ser membro associado da CPEn Jr o discente que atender os seguintes requisitos: 

 Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Engenharia de 

Alimentos. 

 Estar, pelo menos, no 5º (quinto) semestre. 

 Disponibilidade para dedicar até 12 horas semanais às atividades da empresa 

entre reuniões presenciais e tarefas não presenciais. 

 

5. Da seleção  
 

5.1. O processo seletivo para as vagas de membro Associado da Empresa Júnior de 

Engenharia Química – CPEn Jr – será  realizado em 2 (duas) etapas, conforme 

mencionado à seguir: 

a) 1ª Etapa: Avaliação de Formulário de Inscrição. 

b) 2ª Etapa: Entrevista com os membros da Diretoria de Recursos Humanos e 

a Presidente e/ou Vice-Presidente. 

5.2. As entrevistas serão realizadas nos dias 25 a 27 de Setembro de 2017, nos 

horários de 12:00h às 13:30h e de 17:20h às 18:50h na sala da Empresa Júnior 

(4302). Dia 21 de Setembro, será enviado para cada candidato o local e horário da 

entrevista. 

 

 

6. Dos critérios de seleção: 

 

6.1. Critério 1 – Formulário de Inscrição 

Será atribuída nota de 0 a 10 pelos membros da Diretoria de Recursos Humanos, pelo 

Presidente e/ou pelo Vice-Presidente, então calcula-se a média ponderada de acordo 

com o peso do critério. 

 

6.2. Critério 2 – Entrevista 
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A entrevista será avaliada individualmente por cada avaliador, seguindo os 

critérios a seguir: 

a) Habilidade na elaboração de respostas;  

b) Clareza; 

c) Conhecimento da proposta da CPEn Jr.; 

d) Interesse e justificativa em participar da CPEn Jr.; 

 

Cada avaliador irá conceder uma nota de 0 a 10 ao candidato e será feita uma média 

das notas da comissão avaliadora que será a nota final do candidato neste critério. 

 

 

7. Dos pesos de cada critério: 

7.1. O peso de cada critério estabelecido é mostrado a seguir: 

 

Carta de Intenções Entrevista 

0,3 0,7 

 

8. Classificação dos candidatos: 

8.1. A comissão avaliadora obterá a nota final de cada candidato (NFC) através da 

equação:  

 

NFC = (0,3 x nota critério 1) + (0,7 x nota critério 2)  

 

8.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de NFC. 

 

9. Dos Resultados 

9.1. O resultado final da seleção será disponibilizado em ordem alfabética dos 

selecionados por e-mail e também fixado no mural da Engenharia Química. 

9.2. Caso o candidato tenha interesse em consultar sua nota individual, deverá 

contatar um dos membros de Recursos Humanos posteriormente à seleção. 

 


