
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
 

CONSTRUTIVA JR 
 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A Empresa Construtiva Jr, instituição sem fins lucrativos, formada exclusivamente por 
alunos da Universidade de Fortaleza, torna público que se encontram abertas as 
inscrições do Processo Seletivo para gestão 2020.2 para universitários que almejam 
contribuir para seu diferencial no mercado de trabalho e compor o Movimento Empresa 
Júnior. 
 

II – APRESENTAÇÃO 
 

Com suas atividades iniciadas em Janeiro de 2015, a Construtiva Jr participa da 
federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará (FEJECE) e destaca-se no 
cenário cearense por ser uma Empresa Junior atuante em seu setor, contribuindo para 
o crescimento social. 
Atualmente, a Empresa desenvolve projetos técnicos em Arquitetura e Engenharia 
Civil para organizações dos setores públicos e privados, entidades filantrópicas e para 
pessoas físicas e jurídicas. Além disso, a Construtiva Jr promove cursos de 
capacitação profissional nas áreas de interesse dos estudantes e profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 
 

III – OBJETIVO GERAL 
 

Este processo seletivo tem como objetivo geral selecionar e capacitar alunos para 
compor o quadro de membros da empresa na função de trainees. Os membros terão a 
oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa, podendo identificar as áreas nas 
quais gostariam de atuar. Buscamos pessoas aptas a construir uma postura 
profissional em relação ao seu trabalho e a  
responder pelos seus atos, cumprindo as funções que lhe forem delegadas e agindo 
em 
benefício da Construtiva Jr e do MEJ. Além disso, estes participarão de treinamentos 
internos, 
que ocorrerão enquanto inseridos na empresa.  
 
Fica estabelecido que, para participar deste Processo Seletivo, os candidatos devem 
estar 
regularmente matriculados nos cursos de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil 
na 
Universidade de Fortaleza, UNIFOR, sendo requisito a disponibilidade e 
comprometimento 
de trabalhar nos projetos das áreas nas quais a empresa atua. Todos os candidatos, 
ao 
legitimarem sua demonstração de interesse e quando da aprovação no processo, 
firmam o 
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compromisso de se dedicar aos trabalhos da Empresa. 

V – VAGAS DISPONÍVEIS 
 

Todas as vagas disponibilizadas para este processo seletivo são para o cargo de 
trainee. O 
número de selecionados a compor o quadro de membros da empresa poderá variar de 
acordo 
com o requerimento de membros pelas diretorias da empresa. 
 
 

VI – DOCUMENTAÇÃO 
 

Os interessados em participar da seleção deverão preencher o formulário de inscrição 
disponível 
a partir do dia 04/03/2020 até o dia 20/03/2020 no link disponibilizado. 
 

VII – ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

O Processo Seletivo será composto das seguintes etapas: 
 
A) Triagem de Documentos e Preenchimento de Formulário 
Esta etapa consistirá no período de recebimento do Currículo via e-mail ( 
processoseletivo@construtivajr.com ) e posterior análise dos documentos e das 
respostas de perguntas presentes no formulário. 
Esta etapa não será eliminatória, entretanto o número de vagas é duzentos (200). 
 
B) Fase 1: Dinâmica em grupo. 
Dinâmica em grupo para avaliação de aspectos comportamentais do candidato. 
Participarão 
desta etapa os candidatos que forem comunicados da aprovação na Etapa Anterior. 
Esta etapa será eliminatória.  
 
C) Fase 2: Entrevista. 
Esta etapa consiste em uma entrevista que permitirá avaliar o 
comportamento profissional do candidato. O participante será submetido a dinâmicas 
individuais nos quais será avaliado aspectos comportamentais. Participarão os 
candidatos que forem convocados na etapa anterior. 
 
D) Bussines Cases 
Os participantes serão submetidos, durante 2 semanas, a um único desafio final e, 
encerrado esse período, apresentarão o resultado do desafio para os avaliadores do 
Processo Seletivo. 

VIII – CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 
 

Serão eliminados aqueles candidatos que: 
A) Não condizerem com os valores da empresa durante o período do Processo 
Seletivo; 
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B) Não comparecerem às etapas em que forem classificados previstas neste edital; 
C) Não obtiverem o desempenho desejado; 
D) Não responder devidamente o formulário de inscrição; 
E) Não enviar os documentos necessários para inscrição; 

IX – CRONOGRAMA 
 

Segue abaixo o cronograma que deverá ser seguido durante a seleção, podendo 
sofrer 
alterações caso necessário: 
 
04/03/20: Lançamento do Edital; 
04/03/20 – 20/03/20: Período de recebimento de formulários devidamente 
preenchidos; 
23/03/20 e 25/03/20: Fase 1 - Dinâmica em grupo; 
30/03/20 e 01/04/20: Fase 2 - Entrevista; 
06/04/20 a 20/04/20: Business Cases; 
 
 
 

X – CANDIDATOS APROVADOS 
Os candidatos aprovados neste processo seletivo participarão do programa trainee da 
Construtiva Jr que consiste em treinamentos específicos e atividades 
empreendedoras. Após 
esse período, o novo membro, por meio de um plano de eleição, irá compor a um dos 
cargos de gerência e assessoria das diretorias, participando do desenvolvimento de 
atividades 
correspondentes às respectivas diretorias ocupadas dentro da gestão 2020.2 da 
empresa. 
 
 
 
 
 
 

XI – DÚVIDAS 
 

Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processo, requisitos de 
participação, entre 
outros, os candidatos devem mandar um e-mail para 
processoseletivo@construtivajr.com. 
 

XII – CONCORDÂNCIA 
 

Todos os candidatos inscritos no processo seletivo descrito por este edital afirmam 
estarem 
cientes e de acordo com as informações citadas neste documento. Qualquer caso não 
tratado 
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neste edital será avaliado pela Diretoria Executiva da Empresa Construtiva Jr. 
 
 

I – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Destacamos que, neste momento, a Empresa Construtiva Jr. está captando 
estudantes aptos a 
serem empresários juniores. Lembrando que, ao se inscrever, o candidato estará 
aceitando as 
normas presentes neste edital. Qualquer caso omisso será analisado pela Comissão 
de 
Seleção. Formar mais e melhores pessoas, este é o desejo da Construtiva Jr a todos 
que 
participarem desta seleção. 
 

 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Diretoria de Vice-Presidência 
 
 
 

Construtiva Jr. 
 

 
 
 
 

UNIFOR - Avenida Washington Soares, 1321.  Fortaleza – CE |Bloco NPT - Sala Construtiva Jr 
www.construtivajr.com | contato@construtivajr.com 


