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CARGO DE TRAINEE – ECAPE – FAEM/UFPEL

A Empresa Júnior de Agronomia e Zootecnia intitulada ECAPE Jr. da

Universidade Federal de Pelotas, torna pública, por meio deste edital, as normas para o

processo de seleção de Auxiliares, para as seguintes áreas: Administrativo-Financeiro,

Marketing, Comercial, Recursos Humanos e Projetos.

1- APRESENTAÇÃO

A ECAPE é uma associação de pessoa jurídica de direito privado, sem finalidades

econômicas e com fins educacionais, criada por alunos do curso de Agronomia e

atualmente composta por estudantes dos cursos de Agronomia e Zootecnia, que

desenvolve projetos sob orientação de professores especializados nas mais diversas

áreas agrárias. O trabalho consiste em um intercâmbio entre Universidade e iniciativa

privada, ex-alunos, órgãos públicos e profissionais da área das agrárias em geral.

Sendo a ECAPE uma incubadora de futuros empreendedores. Temos como

objetivo a prestação de consultorias, execução de elaboração e desenvolvimento de

projetos na área agronômica e zootécnica, sempre buscando conciliar o tripé Ensino,

Pesquisa e Extensão, permitindo ao estudante a oportunidade de pôr em prática o que

foi aprendido em sala de aula.



2- PÚBLICO ALVO

2.1 Estudantes de graduação do curso de Agronomia e Zootecnia da Faculdade de

Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/ UFPEL, que tenham interesse não só pelas áreas

agronômicas e zootécnicas, mas que queiram desenvolver o lado empreendedor,

conhecendo o funcionamento de uma empresa e as seguintes áreas de atuação:

a) Administrativo-Financeiro;
b) Comercial;
c) Recursos Humanos;
d) Marketing;
e) Projetos.

3- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1 A Seleção Externa será regida por este Edital sob a responsabilidade da ECAPE e

consistirá de quatro etapas, a saber:

1ª Etapa: Preenchimento de formulário, envio de documentos conforme o item 7.1 e 7.2
deste edital;

2ª Etapa: Apresentação do Movimento Empresa Júnior e apresentação da

ECAPE;

3ª Etapa: Dinâmica de grupo de caráter eliminatório, realizado pela comissão do

Processo Seletivo.

4ª Etapa: Entrevista individual de caráter eliminatório com os pré-selecionados nas

etapas anteriores.

Observação: as datas serão disponibilizadas após envio da documentação.

3.2 A seleção será realizada por meio de uma comissão composta pela equipe de

Recursos Humanos, e sendo possível, a presença de mais alguns membros da empresa

que tenha disponibilidade.



3.3 Os candidatos selecionados para a entrevista serão comunicados por e-mail ou

telefone.

3.4 Os candidatos selecionados para o Programa Trainee terão seus nomes divulgados

no site da Empresa, redes sociais e comunicado via e-mail.

3.5. Será desclassificado o candidato que não atender aos itens deste Edital ou que não

comparecer a qualquer uma das etapas do Processo Seletivo.

3.6 O critério de desempate adotado para que o candidato seja aprovado para o

Programa Trainee é:

a) Melhor desempenho na 1ª Etapa;

b) Melhor desempenho na 2 e 3ª Etapa;

c) Melhor desempenho na 4ª Etapa.

4- PRÉ REQUISITOS

a) estar regularmente matriculado no curso de Agronomia e Zootecnia da

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - UFPEL;

b) estar matriculado, preferencialmente, do 2° ao 7° semestre;

c) ter disponibilidade de se dedicar, para desempenhar suas funções, no mínimo

4 horas por semana;

d) ter disponibilidade de realizar as atividades da empresa em períodos de férias;

e) ter noções básicas em Informática;

f) ter acesso à Internet;

g) ter disponibilidade para reuniões semanais de caráter extraordinário, com

horários e dias a serem marcados.

5- NÚMERO DE VAGAS



5.1. O número de vagas para Auxiliares dependerá do desempenho de cada Trainee e

da necessidade de cada área até o final do Programa Trainee.

5.2. Dentre outros critérios avaliados durante este processo seletivo buscamos

principalmente os candidatos que sejam comprometidos, criativos, proativos, que

busquem a resolução de problemas, reflitam acerca de tomada de decisões, e tenham

interesse em se desenvolver profissionalmente e contribuir para o desenvolvimento da

organização;

5.3. A função do Trainee, assim como do Membro Efetivo é voluntária, não havendo

remuneração pelo exercício de suas atividades;

5.4. A ECAPE 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;

6- PROGRAMA TRAINEE

6.1. Os candidatos selecionados na entrevista participarão do Programa Trainee da

ECAPE com duração de 6 semanas, conforme abaixo:

a) 1ª a 5º Semana: Integração e atividades dos candidatos selecionados em cada
área da empresa;

b) 6ª Semana: Entrega da atividade final dos trainees.

6.2. A avaliação do desempenho de cada Trainee será feita pelos Diretores de cada área

correspondente.

6.3. Caso o Trainee, após avaliação dos diretores, não esteja apto ao cargo, o mesmo

será desligado e será convocado um novo Trainee, de acordo com a lista de suplentes.

7- INSCRIÇÃO

7.1 A inscrição deverá ser realizada até o dia 15\05 às 23:59 horas, via

preenchimento do Questionário disponibilizado no site da empresa e/ou no

seguinte link:



(https://forms.gle/pMYoJ5pHf38j69ENA), de forma clara e objetiva, dentro do período

definido no cronograma do Anexo I e mediante o envio do que é solicitado no item.

7.2 Mediante o envio para o e-mail do departamento de Recursos Humanos da ECAPE

(departamentorhecapejr@gmail.com) enviar o currículo vitae, histórico escolar,

atestado de matrícula, grade de horários e carta de intenção (contendo uma breve

apresentação do candidato e suas intenções na empresa), disponibilizados via cobalto,

dentro do período definido no cronograma do Anexo I.

7.3 Os candidatos que estiverem de acordo com os itens anteriores receberão um

e-mail com a confirmação da inscrição e informações sobre o dia e horário da 2ª Etapa

do Processo Seletivo (Dinâmica de grupo). .

Observação: As inscrições são totalmente gratuitas.

8- DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A ECAPE poderá fazer alterações neste edital, caso isto ocorra, será comunicado

por e-mail ou pelas redes sociais.

Capão do Leão, 03 de maio de 2021.

Presidente

_____________________

Diretor de Recursos Humanos


