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EDITAL Nº 01°/2019 PROCESSO SELETIVO TRAINEE DA 

EMPRESA JÚNIOR RENOVA AMBIENTAL JR. - UEFS 

 

A RENOVA AMBIENTAL JR. - UEFS torna pública a realização 

de processo seletivo TRAINEE desta empresa. 

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1  O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação de Bacharelado e 

Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), independente do período/semestre 

que estejam cursando. 

1.2  Este processo tem por finalidade preencher as vagas 

disponíveis de Trainees desta Empresa. 

1.3  Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 12 

horas semanais para dedicação às atividades da Empresa 

Júnior, sendo 4 horas de horário obrigatório na sede da 

empresa e 8 horas distribuídas entre execução de trabalhos 

referentes à diretoria ao qual forem locados, bem como 

reuniões, treinamentos, dentre outras atividades. 

1.4  A função dos Trainees, assim como do Membro Efetivo é 

voluntária, não havendo remuneração pelo exercício de suas 

atividades; 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1 As vagas destinadas a este Processo estão descritas no 

Quadro 01; 



 

  

2.2 A Renova Ambiental Jr. reserva-se no direito de não preencher 

todas as vagas caso não existam candidatos com perfil adequado 

para ocupá-las. 

 

 

Número de Vagas Área Perfil Descrição 

 

 

 

 

 

 

Não especificado - 

Os candidatos 

aprovados no 

processo seletivo 

 

 

 

 

 

 

 

Empresário 

Júnior  

 

 

 

Pessoas 

inovadoras, 

compromissadas, 

com grande 

interesse em 

desenvolver-se 

profissionalmente e 

contribuir com o 

progresso da 

Empresa. 

 

 

Executar diversas 

atividades que 

forem designadas 

nos setores 

(Marketing, 

Projetos, Gestão de 

Pessoas, 

Administrativo-

Financeiro e 

Presidência), com 

foco nos serviços 

a serem prestados. 

 

 

Quadro 01: Vagas para o processo seletivo 2019 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 O Período de inscrições para o processo seletivo será do dia 

03 de Abril de 2019 ao dia 25 de Abril de 2019. 

3.2 As inscrições serão feitas através de preenchimento de 

formulário online disponível no link: 

https://renovaej.wixsite.com/uefs.  

 3.1.1 Currículo Lattes atualizado; 

 3.1.2 Comprovante de matrícula (disponível no Sagres); 

3.3 A inscrição será efetivada mediante recebimento do e-mail de 

confirmação até o dia 25 de Abril de 2019. 

 

4. DAS ETAPAS 

 

4.1 O Processo será composto por 4 (quatro) etapas, a saber: 

https://renovaej.wixsite.com/uefs


 

  

 I. Inscrição e recebimento dos documentos exigidos. 

 II. Análise dos Currículos; 

 III. Entrevistas individuais com os candidatos; 

IV. Dinâmicas em grupo.  

 

5. DO RESULTADO E POSSE 

 

5.1 O resultado será divulgado no dia 13 de Maio por e-mail, 

página oficial do sítio eletrônico 

Facebook.com/renoaambientaljruefs e site. 

5.2 A partir da classificação o candidato torna-se Trainee da 

Empresa Jr, permanecendo nesse cargo por um período de 60 

dias, no qual passará por avaliações onde, obtendo o êxito, 

poderá ser aprovado e admitido como Membro Efetivo da Renova 

Ambiental Jr. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de 

acordo com todos os termos deste edital. 

6.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do Processo nos sítios eletrônicos. 

6.3 Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo entre em 

contato pelo e-mail renovaambientaljr@gmail.com. 

6.4 Os casos omissos desse edital serão analisados e resolvidos 

pela Diretoria Administrativa da Empresa. 

  



 

  

 

 

Anexo I - Cronograma – Etapas II e III do Processo Seletivos para 

Membros Efetivos 

 

Data Atividade Local Horário 

 

 

26/04 

 
 

Análise dos 

currículos 

 

Sede da 

Renova 

Ambiental Jr 

 

 

 

08h as 17h30 

 

 

 

06/05 a 10/05 

Entrevista 

individual com 

o candidato, 

no qual o 

horário e local 

será marcado 

via e-mail. 

 

 

Sede da 

Renova 

Ambiental Jr 

 

 

 

08h as 17h30 

 

13/05 

 

 

Resultado final 

 

Site e e-mail 

 

 

Caso haja alguma alteração no cronograma, o candidato 

será avisado previamente via e-mail. 

 

Feira de Santana, Ba 

03 de Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________________       ______________________________            

   Estefânia Pires Dourado 

Diretora Presidente 

Lucas Silva Pacheco do Santos  

Diretor de Gestão de Pessoas 


