
 

 

GOIÂNIA, 20 DE NOVEMBRO DE 2017 

EDITAL DE SELEÇÃO 2018/01 

A ProPartners, empresa de consultoria júnior torna público o presente edital com nor-

mas, rotinas e procedimentos relativos ao processo seletivo 2018/01. 

1. Por que Participar da ProPartners? 

A ProPartners Consultoria Júnior caracteriza-se como uma associação civil sem fins lu-

crativos, formada e gerida por acadêmicos de Engenharia de Produção da Faculdade 

de Ciência e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional 

Goiânia. Com o objetivo de melhoria do aprendizado prático, aproximar o mercado de 

trabalho através da elaboração de projetos de consultoria, contemplando as necessi-

dades de alunos, universidades e empresas. 

2. Perfil do Participante: 

 

2.1.  Quem pode participar? 

O processo seletivo está aberto à TODOS os acadêmicos de Engenharia de Produção 

da FCT/UFG. 

 

2.2. Qual é o perfil procurado?  

Para ingressar na ProPartners, o acadêmico deve estar disposto a assumir o compro-

misso de se dedicar às atividades da empresa. Ao ingressar na empresa, o candidato 

deve apresentar pro atividade, autonomia, foco, determinação, respeito e comprometi-

mento com as responsabilidades assumidas. 

 

3. Como funciona o processo seletivo? 

 

3.1. Análise do currículo: Uma comissão avaliará o currículo enviado pelo candidato 

e, caso as informações apresentadas vão ao encontro dos interesses da empresa, o 

candidato será convidado a participar da segunda etapa. 

 

3.2. Entrevista: Nesta etapa o candidato será entrevistado por uma comissão avaliado-

ra que fará perguntas para entender os interesses, pontos fortes e fracos do acadêmi-

co. Caso o resultado seja positivo, o candidato será convidado a participar da terceira 

etapa do processo. 



 

 

3.3.  Apresentação: Nessa etapa o candidato apresentará sobre um determinado tema 

pré-selecionado pelo candidato. Assim, a comissão avaliadora poderá julgar as capaci-

dades do candidato nos seguintes quesitos: 

 Desenvolvimento de projetos; 

 Habilidade de falar em público; 

 Domínio do tema; 

 Organização; 

 Foco; 

 

4. Vaga(s) oferecida(s): 

 02 Vagas para estágio. 

 

5. Especificações do cargo:  

 

5.1.  Detalhamento do cargo: De acordo com art. 3 item 3 do estatuto ProPartners, es-

tagiário é definido como: “alunos do curso de Engenharia de Produção da UFG-FCT, 

tendo manifestado interesse, através do preenchimento de inscrição e posterior sele-

ção realizada de acordo com o Regimento Interno da ProPartners, tendo em vista a 

adequação do aluno ao perfil da empresa.” 

É importante lembrar que o estagiário não é um membro efetivo da ProPartners, mas 

sim um colaborador que passará por um período de avaliação de dois meses. Após es-

se período, ele poderá ser efetivado no cargo, caso se adeque ao perfil da empresa, ou 

pode ser afastado, caso não se enquadre nas exigências da ProPartners. 

 

Obs.: Para o estatuto ProPartners, um membro efetivo é: “alunos do curso de Enge-

nharia de Produção da UFG-FCT, tendo manifestado interesse, através do preenchi-

mento de inscrição e posterior seleção realizada de acordo com o Regimento Interno 

da Propartners, tendo em vista a adequação do aluno ao perfil da empresa.” 

 

5.2. Carga Horária exigida: 

4 horas semanais presenciais. 

 

5.3. Remuneração: 

A ProPartners é uma empresa sem fins lucrativos e, portanto, não oferece remunera-

ção. 

 

6. Documentação necessária: 

 Anexo 1 preenchido; 

 Horário disponível; 

 Currículo Vitae; 

 Comprovante de matrícula;  



 

 

7. Dúvidas? 

Para o esclarecimento de dúvidas, contate-nos pelo e-mail propartners.ej@gmail.com, 

ou pelos telefones (62) 99626-9080 e (62) 99680-4696. 
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