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A Diretoria Executiva da Cultive Jr. - Empresa Junior do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco, torna público o Processo Seletivo para Trainee 

de acordo com o regimento da empresa e o que estabelece o presente edital.  
 
A campanha para o processo seletivo trainee embora feita em conjunto com as empresas juniores 
Solucione Jr e Concretize Jr, não mantém nenhum vínculo entre seus processos, seleção e 
avaliação de candidatos, assim como, a distribuição de vagas. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo destina-se aos alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
que estejam matriculados e cursando a partir do 1º período; 

1.2 Para efeitos do presente Edital consideram-se os alunos regularmente matriculados no curso 
de Engenharia Agrícola e Ambiental da UNIVASF. 
 

2. DAS VAGAS  

2.1 A empresa disponibilizará 20 (vinte) vagas para Trainee; 

2.2 A função do Trainee, assim como do Membro Efetivo é voluntária, não havendo remuneração 
pelo exercício de suas atividades; 

2.3 A Cultive Jr. reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso não existam 
candidatos com perfil adequado para ocupá-las, bem como expandir o número de aprovados 
caso seja necessário. 
 

3. DAS INCRIÇÕES  

3.1  O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 04 de novembro de 2018 ao 

dia 16 de novembro de 2018; 

3.2 As inscrições para participar do Processo Seletivo serão efetuados mediante o preenchimento 

de ficha cadastral, ao qual o candidato poderá realizar presencialmente por meio de 

formulários disponíveis no hall de entrada do bloco de sala de aulas, no período de 05 à 08 e 

12 à 13 de novembro, ou através do link bit.ly/prosel18- 2, disponibilizado nas mídias sociais 

da empresa; 

3.3 Os candidatos deverão enviar seu currículo vitae e histórico escolar (disponível no Portal do 

Aluno - SIG@) para o e-mail rh.cultivejr@gmail.com. No assunto do e-mail deve estar 

descrito, “Inscrição, nome do candidato”; 

3.4 A inscrição será validada mediante o recebimento do e-mail de confirmação. 

 

4. DAS ETAPAS  

4.1 O processo seletivo será composto por 3 (três) etapas:  

I. Inscrição, recebimento do currículo vitae e histórico; 

II. Dinâmica em grupo com caráter eliminatório; 

III. Entrevistas individuais de caráter classificatório.  
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4.2 No dia da Dinâmica o candidato deverá levar um pacote de leite para ser destinado à projetos 

sociais; 

4.3 As etapas citadas acima terão datas e locais divulgados por e-mail para cada candidato após a 

inscrição; 

4.4 O candidato deverá comparecer ao local pré-definido e no horário marcado, tendo em mãos 

apenas documento com foto; 

4.5 O não comparecimento do candidato a qualquer uma das etapas, sob qualquer pretexto, 

implicará em sua desclassificação, exceto situações excepcionais devidamente comprovadas com 

atestado, laudo médico ou decisão judicial, com o prazo de até 24 horas para envio; 

4.6 O candidato terá direito a uma tolerância de 5 minutos, sob pena de eliminação do candidato.  

 

5. DOS RESULTADOS  

 
5.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado via e-mail e exposto no mural da 

universidade, no dia 5 de dezembro; 

5.2 A partir da classificação o candidato torna-se Trainee da Cultive Jr., que será avaliado em 

estágio probatório pelo período de 03 (três) meses, no qual passará por avaliações onde, 

poderá ser aprovado e admitido como Membro Efetivo da Cultive 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 Ao se inscrever, o candidato autoriza a Cultive Jr. a fazer uso de sua imagem para fins de 

publicidade, sem qualquer limitação de número de inserções e reproduções, em qualquer 
veículo, seja digital ou físico; 

6.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do Processo nos sítios 
eletrônicos; 

6.4 Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo entre em contato pelo e-mail 
rh.cultivejr@gmail.com. 
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