EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – LIFE Jr. 2018
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A LIFE Jr. – Laboratório de Inovações, torna público o processo seletivo
destinado a recrutar e selecionar novos membros, dentre os alunos de cursos do
Departamento de Ciências Extas e Tecnológicas da Universidade Estadual de
Santa Cruz.
1.1. O processo seletivo será regido por este edital sobre a responsabilidade
da LIFE Jr.– Laboratório de Inovações.
1.2. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados ao
final do mesmo, via e-mail.
1.3. Os candidatos ao processo seletivo da LIFE Jr. deverão apresentar:
•

maturidade e criatividade frente desafios profissionais a serem
enfrentados;

•

bom relacionamento interperssoal;

•

habilidade de comunicação oral e escrita;

•

capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos e
compartilhar conhecimentos;

•

respeito aos valores da LIFE Jr. e boa conduta profissional e ética.

2. OBJETIVO GERAL
Incentivar

estudantes

com

potencial

e

diferencial

significativo

de

competências técnicas e humanas, para que contribuam com o desenvolvimento
e crescimento e desenvolvimento da LIFE Jr. – Laboratório de Inovações.

3. REQUISITOS DO CANDIDATO
Para a candidatura, seguem os pré-requisitos descritos abaixo.
1. Estar regulamente matriculado no curso de graduação em algum curso
pertencente do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas
(DCET), cursando do 1° ao penúltimo semestre;
2. Ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais para se dedicar
à LIFE Jr., sendo essas distribuídas na execução de projetos de

consultoria, treinamentos, reuniões, atividades da empresa, entre
outros;
3. Ter disponibilidade para viagem;
4. Ter disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem
combinadas;
5. Ter disponibilidade para as Reuniões Gerais e Assembleias,
previamente agendadas de acordo com o Estatuto vigente, com três a
cinco dias de antecedência;
6. Cumprir as determinações desse edital.
4. INSCRIÇÃO
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que atende
a todos os requisitos exigidos para a vaga.
Os candidatos interessados em participar da seleção, deverão:
•

Preencher o formulário disponível em:
https://lifejr.typeform.com/to/EUbAJ7

•

Enviar seu currículo vitae e comprovante de matrícula mais atual para
o e-mail aexperiencia@lifejr.org.br até às 23:59 horas do dia 14 de
março de 2018.

O e-mail que sinaliza a demonstração de interesse no processo seletivo deve
atender às seguintes exigências:
a) Assunto: Processo Seletivo LIFE Jr. – Nome completo do candidato;
b) Anexos: Devem constar os documentos pedidos acima;
Observações: Currículo lattes não é valido como currículo vitae.
* O currículo não é fator eliminatório ou de classificação.

5. ETAPAS DO PROCESSO
Todas as fases do Processo Seletivo Life Jr. serão eliminatórias. O processo
contara com três fases, sendo elas:
a) Primeira fase:
i.

questionário online;

ii.

apresentação da empresa, dos candidatos e realização da primeira
atividade eliminatória; *

b) Segunda fase: Entrevistas com os candidatos selecionados na primeira
fase;
c) Terceira fase: Processo Trainee, com desenvolvimento de projetos,
treinamentos em softwares e habilidades técnicas com os selecionados
na terceira fase.
O candidato será convocado por e-mail para todas as fases do processo em
que for selecionado.
*É preciso apresentar um documento original com foto no local onde ocorrerá
a atividade.

6. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Implicará na eliminação automática daqueles candidatos que:
•

Enviarem sua documentação fora do prazo estabelecido; (Não
obedecerem ao cronograma expresso no item IV)

•

Não se enquadrarem nas descrições do item III deste Edital;

•

Não obtiverem o desempenho esperado;

•

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido;

•

Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase do processo seletivo;

•

Não comparecer a uma das fases em que foi convocado, podendo ser
aceita sob apresentação de justificativa plausível apenas na fase de
treinamentos.

7. CRONOGRAMA
Segue abaixo o cronograma que deverá ser seguido, rigorosamente, durante
a seleção:
14/02/2018 – Início do período de inscrições via experiencia.lifejr.org.br e
primeira etapa da primeira fase.
14/03/2018 – Encerramento do período de inscrição;

16/03/2018 – Encerramento do período para responder o questionário
online (item i da Primeira fase) e realização do item ii. da Primeira fase do
processo seletivo;
19/03/2018 – Divulgação dos aprovados na primeira fase, via e-mail;
20/03/2018 – Início da segunda fase;
28/03/2018 – Fim da segunda fase;
30/03/2018 – Divulgação dos aprovados para fase trainee;
02/04/2018 – Início da terceira fase;
04/05/2018 – Divulgação dos aprovados no processo seletivo.

8. DA REMUNERAÇÃO
As Empresas Juniores não remuneram financeiramente seus membros, pois
o objetivo é capacitar os alunos. A remuneração da Life Jr ocorre através de
capacitações e treinamentos.
9. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processo, requisitos de
participação, entre outros, os candidatos devem contatar o Diretor de Gestão de
Pessoas da Life, através do e-mail aexperiencia@lifejr.org.br
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1. A LIFE Jr. poderá fazer alterações neste Edital. Ao inscrever-se na
seleção, o candidato aceita as normas estabelecidas neste Edital;
10.2. Cabe ao candidato a responsabilidade de acompanhar a
publicação de todos os atos e comunicados referentes a este processo
seletivo divulgados na internet, por meio de email e fanpage do facebook;
10.3. Participar deste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade na
admissão do candidato, cabendo a LIFE Jr. – Empresa Júnior da UESC
a avaliar a oportunidade de aproveitamento;
10.4. Participar deste Processo Seletivo implica na aceitação das normas
contidas neste edital, e em eventuais comunicados divulgados na
internet;
10.5. Destacamos que a entrada de novos membros constitui um
momento de extrema importância para a empresa. É a partir da

renovação de sua equipe que a LIFE, como qualquer empresa júnior,
continua escrevendo sua história. Esperamos que os ingressantes
contribuam para o desenvolvimento e crescimento da LIFE Jr –
Laboratório de Inovações.

Atenciosamente,
Jacqueline Costa dos Santos
Diretora Presidente

