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SELEÇÃO DE COLABORADOR VOLUNTÁRIO DA EMPRESA JÚNIOR DE CONSULTORIA E
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE

MINAS GERAIS, CAMPUS INCONFIDENTES, TORNA PÚBLICO O PRESENTE

EDITAL VISANDO À SELEÇÃO DE COLABORADOR DE EMPRESA JÚNIOR

1. OBJETIVO PRINCIPAL

O Programa Trainee da Conalim Júnior tem como objetivo selecionar pessoas com

entusiasmo e disposição para aprender e trabalhar, visando desenvolver competên-

cias específicas para que, no final do programa, os selecionados tenham autonômia

e competência para a busca de resultados eficazes em sua área e dessa maneira,

contribuam para o crescimento, tanto da empresa, quanto profissional.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Antes de realizar sua inscrição, o candidato deverá ler o edital atenta-

mente, e ficar atento as demais informações que venham a ser publica-

das e disponibilizadas na página do Instagram ou Facebook.

2.2 Só poderá concorrer a uma das vagas definidas neste Edital o candidato

que estiver regularmente matriculado no curso de Engenharia de Alimen-

tos do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes.



2.3 Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 12 horas se-

manais para realização das atividades dedicadas à Empresa.

2.4 O candidato deve possuir afinidade com trabalho em equipe, estar dis-

posto a desenvolver o perfil empreendedor, habilidades técnicas e geren-

ciais, a fim de consolidar a Empresa no mercado. O futuro da empresa

também estará em suas mãos.

2.5 Todo o trabalho desenvolvido por membros trainees e membros efetivos

dentro da Conalim Júnior é de caráter voluntário, não havendo qualquer

remuneração monetária pelo exercício de suas atividades. O retorno se

dá em forma de capacitações, experiências, eventos e networking, resul-

tando no desenvolvimento pessoal e profissional dos membros.

2.6 Serão oferecidas vagas para trainees, distribuídas entre as áreas de Pre-

sidência, Vice-presidência (Administrativo-Financeiro), Projetos, Comerci-

al, Marketing e Gestão de Pessoas.

2.7 O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comis-

são de Seleção, constituída pela Diretoria Executiva da Conalim Júnior.

3. DA FORMAÇÃO TRAINEE

Os candidatos aprovados na dinâmica e entrevista individual participarão do primei-

ro Programa trainee Conalim Júnior 2021, que tem por objetivo prepará-los nas di-

versas áreas da empresa, oferecendo oportunidade de aprendizado profissional e

nas áreas da Engenharia de Alimentos, uma vez que terão uma vivência empresari-

al, participarão de capacitações, além de obterem formação empreendedora e um

melhor entendimento sobre as funções da empresa. O Programa Trainee é classifi-

catório, sendo assim, os candidatos  que estiverem alinhados com a Empresa ao fi-

nal do programa serão aprovados para membros efetivos. Todos os candidatos re-

ceberão certificado de participação com as horas referentes ao Programa Trainee.



4. DA INSCRIÇÃO

4.1 Para participar e validar a inscrição no Processo Seletivo 2021, o candi-

dato deverá, obrigatoriamente, preencher corretamente o   Formulário de  

Inscrição e enviar o currículo com informações pessoais, acadêmicas e

profissionais.

4.2 Vale ressaltar que por ser um Processo Seletivo a entrega do currículo é

obrigatória, porém não é necessário ter experiência em nenhuma área

para se candidatar, apenas vontade de aprender.

4.3 A inscrição deverá ser realizada no período de 15 de Fevereiro de 2021 a

partir das 8h00 a 5 de Março de 2021, até as 23h59.

4.4 A convocação individual para as etapas do processo será enviada para o

e-mail do candidato, informado no formulário de inscrição disponibilizado.

4.5 Não nos responsabilizamos pela não visualização das informações. Ape-

nas se realmente houver e for comprovada falha da Conalim Júnior.

5. DAS VAGAS

O número de vagas a serem oferecidas pela Conalim Júnior no Processo Seletivo

2021 será definido de acordo com a demanda da empresa. A alocação dos aprova-

dos será realizada de forma a alinhar o julgamento da Diretoria Executiva com os

interesses e as habilidades do aprovado.

6. DAS ETAPAS

O processo seletivo será realizado 100 % online e dividido em cinco etapas, a au-

sência em, pelo menos, uma das etapas acarretará a desclassificação do candida-

to. As cinco etapas são as seguintes:

6.1 Inscrição: Essa etapa destina-se a tomar conhecimento sobre as experi-

ências do candidato e disposição com as atividades. As inscrições serão

realizadas exclusivamente pelo link [Formulário de Inscrição] até o dia 5

de Março de 2021, as 23h59.

https://forms.gle/rRbBGRf4pHaLXo1q9
https://forms.gle/rRbBGRf4pHaLXo1q9
https://forms.gle/rRbBGRf4pHaLXo1q9


6.2 Dinâmica Online: a segunda etapa corresponderá a uma dinâmica, onde

os interessados em determinada diretoria, serão alocados em um grupo

de Whatsapp junto ao diretor de gestão de pessoas e o diretor da respec-

tiva diretoria de interesse. Será apresentado um case real para a discus-

são e solução do problema, os interessados terão três dias para a resolu-

ção e a montagem da apresentação, na sexta-feira (12/03/2021), serão

apresentados os cases com o tempo máximo de 15 minutos. Essa etapa

é eliminatória e destina-se a identificar e avaliar habilidades como criativi-

dade, capacidade de raciocínio, pensamento crítico, postura, comunica-

ção, compreensão, desempenho das tarefas em equipe, liderança, entre

outras características. A Conalim Júnior irá entrar em contato individual-

mente com cada candidato aprovado nessa etapa para agendamento da

terceira etapa.

6.3 Entrevista Individual Online: A terceira etapa corresponderá a uma entre-

vista individual, a ser realizada entre os dias 22 de março de 2021 a 26

de março de 2021 nos horários agendados com o participante aprovado

na etapa anterior. Essa etapa é eliminatória e destina-se a avaliar o de-

sempenho e comportamento do candidato individualmente. 6.3) Progra-

ma Trainee: Os candidatos aprovados nas etapas anteriores terão uma

vivência empresarial com duração de aproximadamente um mês. Essa

etapa é classificatória e destina-se a avaliar o desempenho do candidato

durante a realização de atividade relacionadas aquelas efetuadas na em-

presa, como se adequa às tarefas da diretoria e executa aquilo que lhe é

solicitado.

6.4 O Programa Trainee será realizado entre os dias 29 de março de 2021 à 03 de

maio de 2021 com atividades e entregas definidas por cada diretoria e explicada

aos participantes no início do mesmo.

6.5 O candidato poderá ser efetivado antecipadamente afim de iniciar todas as ativi-

dades na empresa, caso obedeça a todos os parâmetros avaliativos utilizados

pelo Diretoria de Gestão de Pessoas.



7. DO CRONOGRAMA

Etapas Início Final
Inscrições 15/02/2021 05/03/2021
Dinâmicas de Grupo 08/03/2021 12/03/2021
Resultados das Dinâmicas 19/03/2021 -
Entrevistas Individuais 22/03/2021 26/03/2021
Resultado das Entrevistas 27/03/2021 -
Programa Trainee 29/03/2021 03/05/2021
Divulgação dos Aprovados 10/05/2021 -

8. FEEDBACK

Não será oferecido feedback aos candidatos reprovados na Dinâmica Online e Entrevis-

tas Online. Aos trainees efetivados e não efetivados será oferecido um feedback em até

1 mês após o encerramento de Programa Trainee. Caso tenha interesse, cabe ao candi-

dato procurar a diretoria de Gestão de Pessoas para realizar a solicitação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da

Conalim Júnior.

9.2 A inscrição do candidato no Processo Seletivo 2021 implicará na aceitação de

todos os termos deste Edital.

9.3 Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo, entre em contato pelo e-mail:

gestaodepessoas.conalimjr@gmail.com  .  

9.4 Por fim, a Conalim Júnior reitera que não retornará as atividades presenciais,  en-

quanto não houver o aval do IFSULDEMINAS e as condições de segurança necessá-

rias para o combate à proliferação do Covid-19, enquanto isso todas as atividades

serão realizadas em Home Office.

_____________________________________________

LUIZ FLÁVIO REIS FERNANDES
Diretor Geral - Campus Inconfidentes

IFSULDEMINAS

mailto:gestaodepessoas.conalimjr@gmail.com
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