
 
 
  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 2018.1 

Nº 002/2018 

A Prisma - Empresa Júnior de Engenharia Química - UFBA, torna público que             

se encontram abertas as inscrições para o recrutamento e seleção para o cargo             

de trainee. 

 
 
1. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 
● Estar legalmente matriculado na graduação do curso de Engenharia         

Química ou no Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia da          

UFBA; 

● Ter disponibilidade de, pelo menos, 4 horas semanais para colaborar na           

execução das atividades definidas no Planejamento Estratégico da        

empresa; 

● No momento da inscrição, estar escalonado até o 6º (sexto) semestre           

acadêmico, ou seja, segundo o escalonamento oficial do curso. 

 
 
2. DAS ATRIBUIÇÕES 

 
● Desempenhar tarefas gerenciais e técnicas, auxiliando a Diretoria Executiva         

no cumprimento de suas atividades; 

● Representar a Prisma, junto com a Diretoria Executiva, em eventos para os            

quais a mesma seja convidada ou promova; 

● Participar ativamente dos projetos desenvolvidos pela Prisma. 

 
3. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

 

Início:  03/01/2018 

Término: 18/01/2018  

 

 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os candidatos ao Processo Seletivo da Prisma deverão se inscrever através           

deste endereço eletrônico:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Sbsm4xJAIwKJ3RjK_OwPSC1b

SvkN6bfeq6LIkVnA40hqiw/viewform?usp=sf_link 

 

Para finalizar a inscrição, é necessário contribuir com a quantia de R$ 5,00             

(cinco reais). 

5. DA EXECUÇÃO  

 

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: 

● 1ª Etapa - Dinâmicas de grupo 

 

Esta etapa ocorrerá no dia 20 (vinte) de janeiro de 2018, às 08h00 (oito horas),               

na Escola Politécnica.  

● 2ª Etapa - Entrevista 

 

Os candidatos aprovados na primeira etapa serão submetidos a entrevistas          

individuais, que ocorrerão entre os dias 22 (vinte e dois) ao dia 26 (vinte e seis)                

de janeiro de 2018, na Escola Politécnica, em horário a combinar que será             

divulgado por e-mail. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Sbsm4xJAIwKJ3RjK_OwPSC1bSvkN6bfeq6LIkVnA40hqiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Sbsm4xJAIwKJ3RjK_OwPSC1bSvkN6bfeq6LIkVnA40hqiw/viewform?usp=sf_link


 
 
  

 
Os resultados serão divulgados através das mídias sociais da Prisma          

nos dias 21 (vinte e um) de janeiro – 1ª etapa – e 28 (vinte e oito) de janeiro                   

deste ano – resultado final. 

 


