EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2018.2

A Cia Júnior Consultoria - Empresa Júnior dos cursos de Administração,
Economia e Ciências Contábeis da UESC – vem por meio deste tornar público o
edital do Processo Seletivo 2018.2.
1. Objetivo do Processo Seletivo:
Recrutar estudantes de graduação dos cursos da Administração, Economia e
Ciências Contábeis que estejam em busca de colocar em prática o conteúdo
absorvido em sala de aula, além de adquirir experiência através da vivência
empresarial e contribuir para a continuidade do desenvolvimento da Cia Júnior
Consultoria.
2. Requisitos necessários:
2.1.

Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação de
Administração, Economia e Ciências Contábeis;

2.2.

Realizar a inscrição de maneira correta conforme informada neste
edital;

2.3.

Estar disposto a submeter-se às duas fases do processo.

3. Inscrições:
Os interessados deverão preencher o formulário de inscrições
adequadamente - até o dia 18 de setembro - através do link que segue:


https://goo.gl/forms/6z6mfBcjAYAmHexZ2

Obs.: O preenchimento incompleto implicará na não homologação da
inscrição.
4. Como ocorrerá:
4.1.

As inscrições começarão no dia 22 de agosto de 2018 e serão
encerradas no dia 18 de setembro de 2018;

4.2.

O processo ocorrerá em duas etapas e em dois dias:

4.2.1.

24 de setembro: Acontecerá em uma sala do DCAC no
Pavilhão Juizado Modelo 2º andar, e terá caráter coletivo,
onde serão desenvolvidas as atividades de seleção.
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Obs.: Os participantes que forem selecionados no primeiro
dia serão comunicados via e-mail e demais meios de
comunicação;
4.2.2.

26 de setembro: Acontecerá em uma sala do DCAC no
Pavilhão Pedro Calmon 1º andar, onde será realizada
entrevista individual. O local e horário serão informados
através do e-mail de convocação que será enviado um dia
antes da entrevista (25 de setembro).

4.3

Os candidatos serão avaliados de acordo com os critérios
estabelecidos pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo
2018.2.

4.4

O resultado final será disponibilizado via e-mail e mídias sociais
no dia 29 de setembro.

5 Cronograma Geral:
22/08:
18/09:
24/09:
25/09:
26/09:
29/09:

Abertura das inscrições;
Encerramento das inscrições;
Primeira etapa;
Convocação dos participantes aprovados para a segunda etapa;
Segunda etapa;
Divulgação do resultado final.

Obs.: Casos omissos a este edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Processo Seletivo 2018.2.

Ilhéus, 22 de agosto de 2018.

Atenciosamente,
Heloisa Querino dos Santos
Diretora Administrativo-Financeiro
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