EVENTO
A Protut, Empresa Júnior (EJ) de Engenharia Elétrica da Universidade
Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) campus Ponta Grossa, torna público
através desse edital as inscrições para o Processo Seletivo 2018.2.
Com base no que diz o edital, serão selecionados novos membros para a EJ
com base em suas necessidades.
OBJETIVO
O processo seletivo tem como objetivo selecionar novos membros para as
áreas da EJ como Administrativo/ Financeiro, Qualidade, Comunicação e
Marketing, Presidência, Projetos e Recursos Humanos, para que assim tanto a
EJ quanto os novos membros possam crescer juntos.
REQUISITOS
Para que esteja apto a participar do processo seletivo, o candidato deverá
cumprir alguns pré-requisitos:



Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Elétrica na
UTFPR – Campus Ponta Grossa;
Ter disponibilidade de tempo para dedicar-se às atividades da EJ, tanto
do setor que poderá vir a integrar, como reuniões mensais E
extraordinárias.

VAGAS
As vagas disponíveis estarão alinhadas com as necessidades da EJ e com
base no perfil dos candidatos.
INSCRIÇÕES
As Inscrições serão exclusivamente realizadas por meio de um link
disponibilizado no site da EJ, onde deverão preencher completamente um
formulário de inscrição que estará disponível do dia 22/08/2018 às 8h até
29/08/2018 às 23h59min horário de Brasília.
É importante lembrar que, o acompanhamento da divulgação e eventos do
processo seletivo será de responsabilidade dos interessados, o qual deve ser
feito através das redes sociais, site da EJ e e-mail.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será composto de 4 etapas, sendo elas.
Etapa I: Inscrição: Preenchimento do formulário Online do dia 22/08/2018 às 8h
até 29/08/2018 às 23h59min horário de Brasília. O não preenchimento
completo do formulário tornará invalida a inscrição do interessado.
Etapa II: Dinâmicas: Nessa etapa serão realizadas dinâmicas com todos os
candidatos inscritos no dia 01/09/2018 em horário a ser divulgado, as

dinâmicas têm como objetivo analisar os perfis dos candidatos. Esta etapa
possui caráter classificatório e eliminatório.
Etapa III: Entrevista: Serão realizadas entrevistas individuais para que
possamos conhecer melhor os candidatos, estas serão na semana seguinte ao
sábado das dinâmicas em horários a definir. Etapa de caráter classificatório e
eliminatório.
Etapa IV: Trainee: Os selecionados nas etapas anteriores passaram por um
período de Trainee na empresa, onde será avaliado se o candidato irá adaptarse ao setor que foi designado. Etapa de caráter eliminatório.
CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Será eliminado o candidato que:




Não preencher corretamente o formulário de inscrição ou preencher fora
do prazo;
Não comparecer a alguma das etapas descritas nesse edital;
Não tenha o desempenho esperado.

CRONOGRAMA
Toda a programação será divulgada por um, ou todos os meios citados no item
INSCRIÇÕES, e é de responsabilidade do candidato manter-se informado
sobre o andamento do processo seletivo.
Qualquer alteração necessária será divulgada com antecedência pelos
mesmos meios já citados.
O resultado de quem foi selecionado como Trainee será enviado via e-mail.
DÚVIDAS
Qualquer dúvida sobre algum item do edital, ou sobre o processo seletivo,
deverá ser enviado ao setor de Recursos Humanos pelo e-mail
rh.protut@gmail.com. Se a dúvida permanecer, poderá ser marcado um horário
por e-mail para conversar sobre.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O candidato aceita todos os itens descritos no edital ao inscrever-se para o
processo seletivo, e a Protut Elétrica poderá fazer alterações no edital.
AGRADECIMENTO
A Protut Elétrica deseja a todos um ótimo processo seletivo.

