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Edital do Processo Seletivo – 1ª Edição 

DIFERENCIAL E.J. – 2º Semestre 2020 



 

 

1) Considerações Gerais 

A DIFERENCIAL E.J. (Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Ouro 
Preto) torna pública a abertura das inscrições do seu processo seletivo com provimento de vagas para 
novos trainees dentre os alunos do curso de Engenharia Mecânica da UFOP, mediante as condições 
estabelecidas no presente edital. 

 
2) Objetivo Geral 

Este processo seletivo tem como propósito a seleção de candidatos qualificados para os cargos de 
trainee da DIFERENCIAL E.J., a fim de contribuir para o desenvolvimento e crescimento da empresa. 
Além disso, o processo seletivo/trainee para ingressar em uma E.J. visa oferecer aos alunos da 
Engenharia Mecânica a oportunidade de desenvolverem competências técnicas e comportamentais, 
além de assumir responsabilidades de liderança, tomada de decisões e planejamento em alguma 
das áreas. A experiência de integrar uma E.J. permite a vivência de desafios reais, semelhantes àqueles 
enfrentados no mercado de trabalho. 

 
3) Pré-requisitos 

Para validar a sua candidatura, o candidato deve se enquadrar, obrigatoriamente, em 
todos os pré-requisitos abaixo: 

 
• Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Engenharia Mecânica na 

Universidade Federal de Ouro Preto; 
 

• Ter disponibilidade de 10 horas semanais para se dedicar a Diferencial EJ; 
 

• Ter disponibilidade para Reuniões Gerais ( Terças Feiras-18:00 ) e 
Reuniões Departamentais Semanais; 
     

• Possuir conexão estável com a Internet, visto que durante a Pandemia, a empresa realiza suas 
atividades e obrigações pelo home office, sendo que todas nossas reuniões seção feitas a partir de 
video-chamadas. Microfone e Câmera também são obrigatórios. 

 
3.2) Atestado de participação 

            O candidato que necessite comprovar a presença na Dinâmica de Grupos, devido à conflitos de 
horário, pode requisitar a Declaração de Participação na Dinâmica. Esse documento deverá ser requisitado 
para algum membro da Vice Presidencia, anteriormente a realização da Dinâmica. 
 

 
                 
 
 
      



 

 

 
 
4) Inscrições 

O período de inscrições no processo seletivo ocorrerá do dia 9 de Setembro de 2020 ao dia 23 de 
Setembro de 2020. Após a dinâmica de grupos, o candidato aprovado deverá preencher um novo 
formulário, para estar apto à entrevista individual, entre os dias 26 de setembro  até o dia 27 de 
setembro. Para efetuar a inscrição o candidato deverá cumprir com um dos itens a seguir. 

 
 

4.1.2) Sobre o Envio de Documentos 
Serão requisitados documentos somente no ato da inscrição para as entrevistas 

individuais, devendo ser entregues até 23:59 do dia 27 de setembro, da seguinte maneira: 
 

• Histórico Escolar de Graduação: Será enviado, exclusivamente, no ato da inscrição para 
a entrevista individual, ou seja, ao longo do preenchimento do formulário on-line, este 
documento deverá ser anexado. 

 
• Atestado de Matrícula: Este também será enviado no ato da inscrição para a entrevista 

individual. Assim, poderemos consultar com segurança sua carga horária e 
disponibilidade. 

 
• Currículo [Documento apenas em PDF: Deverá ser entregue junto aos documentos 

anteriores. Vale ressaltar que o conteúdo do Currículo não é o principal critério avaliativo, 
no entanto, a ausência do documento caracteriza eliminação do Processo Seletivo. 

 
Observações: Não será exigido a “Autenticação Digital” nos documentos gerados pelo 
portal “Minha UFOP”, tendo em vista a limitação anual para a emissão da 
autenticação. 



 

 

 
 

4.2) Etapas do Processo Seletivo 
 
 

Data Etapa Descrição 

09/09/2020 Abertura do Edital 
e prazo para Inscrições 

Disponibilização do Edital e Início das inscrições do 
Processo Seletivo 

23/09/2020 Encerramento do Prazo Data final para as inscrições 
24/09/20 Análise dos 

Documentos 
Os documentos e as informações enviadas pelo 

candidato serão verificados e avaliados 
 

25/09/2020 
 

Dinâmica de Grupos Será observado a atitude do candidato em relação à 
convivência com outras pessoas, apresentação pessoal 

e trabalho em equipe. 

 
26/09 A 27/03 

Abertura das inscrições para 
entrevista individual 

Disponibilização do formulário para os candidatos 
aprovados na dinâmica de grupos 

De 28/09 
A 30/09 Entrevistas Individuais Entrevistas individuais com os aprovados na Dinâmica 

de Grupo 
 

02/10/2020 
Divulgação 

dos 
Aprovados 

A divulgação será feita pelo 
e-mail e redes sociais da 

Diferencial EJ 
 
 

06/10/2020 

 
 

Reunião Geral 

 
Apresentação dos novos trainees aos demais membros 
da Diferencial e orientação aos aprovados quanto os 

próximos passos dentro da empresa 

De 06/10 
A 09/10 

Feedback da Dinâmica 
e Entrevistas 

Reuniões individuais 
com os interessados no Feedback 



 

 

 
 

5) Critérios de Eliminação 

Serão eliminados aqueles candidatos que: 
 

❖ Enviarem sua documentação fora do prazo estabelecido; 
 

❖ Não se enquadrarem nas descrições do item 3 deste edital; 
 

❖ Não comparecerem à  alguma etapa prevista neste edital; 
 

❖ Não obtiverem desempenho desejado; 
 

 
6) Cronograma 

09/09/2020 – Data de abertura das inscrições on-line e o lançamento do 1º Edital; 
 

23/09/2020 – Data de encerramento das inscrições on-line. Preenchimento do 
formulário até as 23:59; 

 
25/09/2020 – Dinâmica de Grupos às 09:00 (Video-chamada atraves do Google Meet); 

 
26/09/2020 a 27/09/2020 – Abertura das inscrições para entrevista individual Preenchimento do 
formulário até as 23:59 do dia 27 

 
28/09/2020 a 30/09/2020 – Entrevistas individuais (Horários a serem marcados); 

 
02/10/2020 – Divulgação dos Aprovados; 

 
06/10/2020 – Reunião Geral  

 
06/10/2020 a 09/10/2020 – Feedback da Dinâmica e Entrevistas (Horários a serem marcados); 

 
02/10/2020 – Início do Processo Trainee. 



 

 

 

7)Considerações Finais 
 

7.1) Da Segurança dos Dados 

Asseguramos que os documentos e informações enviados para a DIFERENCIAL E.J. durante o 
processo seletivo serão utilizados somente para fins avaliativos durante o período de seleção, 
garantindo o sigilo dos dados. 

 
7.2) Da Remuneração 

Seguindo um dos princípios do Movimento Empresa Júnior a DIFERENCIAL E.J. não remunera 
seus membros, pois o objetivo é capacitá-los e prepará-los para o mercado de trabalho. A 
remuneração ocorre, portanto, através de capacitações e treinamentos. 

 
7.3) Da Importância do Movimento Empresa Júnior (MEJ) 
Sendo a DIFERENCIAL E.J. parte desse movimento, é de extrema  importância que os 

interessados em integrar a empresa estejam cientes de sua existência e acuidade. Com isso, 
recomenda-se que o candidato se informe antes de participar da seleção. 

 
7.4) Do Compromisso 
Após a finalização da inscrição no Processo Seletivo o candidato afirma estar ciente de todas 

as informações expostas no edital. Dessa forma, assume o compromisso e a responsabilidade de 
verificar constantemente sua caixa de e-mail, na qual receberá informações e atualizações do 
processo, bem como a disponibilidade em todas as datas previamente citadas, uma vez que estas já 
foram estabelecidas com antecedência, não havendo justificativas para ausências em quaisquer 
etapas. 

 
7.5) Da Permanência 

Devemos ressaltar também que, devia a alta rotatividade de membros, a emissão do 
Certificado de Horas será concedida apenas para membros com mais de 1 ano de permanência. 

 
7.6) Dúvidas 
Canal de comunicação: 
vicepresidencia.diferencial@gmail.com 

mailto:vicepresidencia.diferencial@gmail.com
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