
 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

1ª Etapa: Divulgação das inscrições para o processo seletivo. (20/11/2017); 

→  Durante a divulgação e a etapa de inscrição a divulgação será feita via cartazes na 

FCT/UFG, fanpage no Facebook®, perfil e “stories” no Instagram®, e-mail da FCT e 

e-mail da Propartners®. 

2ª Etapa: Abertura das inscrições (27/11/ 2017); 

→ As inscrições estarão abertas até dia 15 de dezembro de 2017. Ao mesmo tempo a 

empresa deverá trabalhar continuamente na divulgação do processo seletivo, assim, 

os candidatos não “esquecerão” de fazer sua inscrição. 

→ O candidato deverá enviar sua documentação exigida no edital para o e-mail pro-

partners.ej@gmail.com 

3ª Etapa: Avaliação das documentações recebidas (De 18 à 22/12/ 2017);  

→ Neste momento, uma comissão avaliadora examinará a documentação enviada pe-

los candidatos à Propartners. Assim a empresa poderá avaliar os perfis dos discentes 

interessados e selecionar os que mais têm a ver com o perfil exigido no processo. 

4ª Etapa: Convocação dos candidatos que foram selecionados pela avaliação de do-

cumentos para a entrevista (12/01/2018); 

→ A empresa enviará a cada um dos candidatos o resultado da primeira fase do pro-

cesso por e-mail. Caso o resultado seja positivo, o candidato será convidado a partici-

par da segunda fase da seleção. 

5ª Etapa: Entrevista dos candidatos e seleção dos aptos (De 17 à 19/01/2017); 

→ Nessa etapa uma comissão entrevistará o candidato para estabelecer o primeiro 

contato pessoal, entender os princípios, motivações e objetivos de cada um dos can-

didatos. Essa etapa tem suma importância para que os avaliadores possam “ver de 

perto” o candidato e avaliar suas reações físicas e emocionais à determinada situa-

ção. 

6ª Etapa: Convocação dos candidatos selecionados para a terceira fase (fase das 

apresentações) (22/01/2018); 



 

→ A empresa enviará a cada um dos candidatos o resultado da segunda fase do pro-

cesso por e-mail. Caso o resultado seja positivo, o candidato será convidado a partici-

par da terceira fase da seleção. 

7ª Etapa: Apresentação dos candidatos selecionados durante a segunda fase (6 e 

7/02/2018); 

→ Nesse momento o candidato escolherá um tema e apresentará um “seminário” so-

bre ele. Assim, os avaliadores (uma banca composta por alguns diretores da empresa 

e por professores orientadores) poderão avaliar a desenvoltura, habilidade de falar em 

público, dedicação, organização, foco e domínio do tema do candidato. 

8ª Etapa: Avaliação dos candidatos que apresentaram na terceira fase do processo 

seletivo. 

→ A Comissão se reunirá e indicará os candidatos com o melhor desempenho para 

que possam ingressar na empresa com o cargo de estagiário. Assim, caso o candi-

dato se destaque e mostre qualidade em seu serviço durante o período de avaliação 

prática na empresa, ele pode se tornar um membro efetivo da Propartners.  

9ª Etapa: Divulgação dos resultados (15/02/2018). 

→ Os candidatos que participaram da terceira fase do processo seletivo da Pro-

partners Consultoria Júnior receberão um e-mail confirmando o resultado da última 

fase do processo. Caso o resultado seja positivo, o candidato será convidado a 

ingressar na Propartners como estagiário. 
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20/11/2017 – Início da divul-

gação do processo seletivo; 

27/11/2017 – Abertura das 

inscrições; 
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RODRIGO CAMPOS 
Vice-presidente - Propartners Consultoria Júnior 
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Fevereiro 
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 15/12/2017 – Encerramento das inscri-

ções; 

 De 18 à 21/12/2017 – Prazo para a 

análise da documentação (1ª Fase); 

 22/12/2017 - Divulgação dos resultados 

e convocação para segunda fase; 

 

  

 De 17 à 19/01/2018 – Período de en-

trevistas (2ª fase); 

  23/01/2018 – Divulgação dos resulta-

dos e convocação para a terceira fa-

se; 

 29 e 30/01/2018 – Período de apre-

sentações (3ª fase);  

 

 02/02/2018 – Divulgação dos resulta-

dos dos selecionados no processo se-

letivo; 

 05/02/2018 – Início do treinamento. 

 


