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EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – Nº 01/2018 
 
 A EMPRESA JÚNIOR do curso de Administração da UFMS/CPAR, com sede na 
Avenida Pedro Pedrossian, 725 – Bairro Universitário, Paranaíba/MS, torna pública a 
realização de Recrutamento e Seleção Externa para fins de contratação de pessoal para fazerem 
parte da DIRETORIA EXECUTIVA e membros com qualquer tipo de vínculo com a Empresa 
Júnior, mediante as condições e instruções estabelecidas neste Edital, em locais, datas e horários 
a serem oportunamente divulgados, observando o disposto na Resolução Nº 62/2017, de 25 de 
Julho de 2017, contribuindo efetivamente para o alcance dos objetivos estratégicos da Empresa 
Júnior.  

1. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. A seleção realizar-se-á sob a responsabilidade dos atuais membros da Diretoria Executiva, 
obedecidas às normas deste Edital.  

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos de acordo com os seguintes critérios: 

1.2.1 Esteja matriculado e frequentando o curso de Administração do Cpar; 

1.2.2 Tenha comprometimento e responsabilidade com as ações desenvolvidas pela 
Empresa Júnior; 

1.2.3 Seja cooperativo com o trabalho em equipe; 

1.2.4 Apresente iniciativa e disposição para a execução das atividades;  

1.2.5 Seja assíduo e tenha disponibilidade para participar das reuniões; 

1.2.6 Apresente as habilidades de comunicação, planejamento e criatividade; 

1.2.7 Tenha domínio de informática;  

2. DOS CARGOS 

2.1 As vagas para a Diretoria Executiva correspondem à: 

2.1.1 Diretor Presidente; 

2.1.2 Vice-Presidente; 

2.1.3 Secretário; 

2.1.4 Diretor de Projetos; 
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2.1.5 Diretor Financeiro; 

2.1.6 Diretor de Marketing; 

2.1.7 Diretor de Recursos Humanos; 

2.1.8 Diretor Administrativo; e 

2.1.9 Membros com qualquer tipo de vínculo com a Empresa Júnior. 

2.2 Vantagens para o candidato selecionado: oportunidade para adquirir conhecimentos 
multidisciplinares, para atuar em uma empresa formalmente constituída, além de um certificado 
de 100 horas emitido pela Empresa Júnior. 

2.3 As vagas para a Diretoria Executiva serão preenchidas mediante votação por Assembleia 
Geral, reunida exclusivamente para este fim, sendo esta a instância máxima de deliberação da 
Empresa Júnior formada por todos os membros. 

Paragrafo Único. Como a Empresa Júnior do curso de Administração da UFMS/CPAR é uma 
instituição sem fins lucrativos, fica explícita a não remuneração de qualquer membro. 

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

4.1. As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio de envio do 
currículo atualizado a partir das 07h do dia 09 de Abril de 2018, até às 23h59min do dia 13 
de Abril de 2018, observando o horário oficial local. 

4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

4.2.1 Deverá ser enviado um email para o endereço empresajunior.ufmscpar@gmail.com, 
contendo em anexo o currículo e o atestado de matrícula do candidato, sendo eliminado aquele 
que não atender aos requisitos estabelecidos. 

4. DA DIVULGAÇÃO. 

4.1. O aviso de abertura deste Edital de Recrutamento e Seleção será tornado público através 
dos seguintes veículos: informativos no mural do CPAR, na página da Empresa Júnior, 
disponível no link: https://cpar.ufms.br/administracao/empresa-junior/ e redes sociais. 

4.2. As dúvidas relativas ao presente Edital poderão ser esclarecidas através do email da 
Diretoria de Recursos Humanos: elainedb23@gmail.com ou através do número de Telefone 
(34) 99678-8948, dentro dos prazos estabelecidos para as etapas do referido processo seletivo. 
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5. DA SELEÇÃO 

5.1 O processo seletivo será conduzido pela Diretoria de Recursos Humanos e constará das 
seguintes etapas distintas: 

5.1.1 Análise Curricular e Comprovante de Matrícula; 

5.1.2 Entrevista, que tem como finalidade levantar maiores informações a respeito do candidato 
e o perfil comportamental, com intuito de selecionar aquele candidato com as competências 
técnicas e comportamentais mais adequadas ao cargo concorrido. 

6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado por meio de lista nominal, constando 
a classificação dos candidatos e estará disponível: informativos no mural do CPAR, na página 
da Empresa Júnior, disponível no link: https://cpar.ufms.br/administracao/empresa-junior/ e 
redes sociais. 

6.2 Os candidatos selecionados serão informados da data de comparecimento ao CPAR, sala de 
reunião da Empresa Júnior para apresentação dos documentos estabelecidos no ato da inscrição, 
através de comunicado exposto no mural informativo do CPAR, sob pena de desistência em 
caso de ausência. 

6.3 Estando os candidatos em conformidade serão estabelecidas data, horário e local para a 
realização da Assembleia Geral para distribuição dos respectivos cargos. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano por tempo indeterminado, ou enquanto 
houver o desvinculamento de algum membro, a contar da data da Assembleia Geral para 
distribuição dos cargos da Diretoria Executiva mediante seleção através desse Edital de 
Recrutamento. 

7.2 A candidatura no processo seletivo implicará o conhecimento e a aceitação das condições 
estabelecidas pela Empresa Júnior/UFMSCPAR neste Edital, das quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento.  

7.3 A Empresa Júnior/UFMSCPAR realiza este processo seletivo de acordo com a Resolução 
Nº 62/2017, de 25 de Julho de 2017, instituída pelo Conselho Universitário da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, considerando o disposto na Lei n° 13.267, de 6 
de abril de 2016. Assim sendo, a presente seleção não se trata de concurso público.  
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7.4 O (s) classificado (s) de cada cargo será (ão) convocado (s) de acordo com a necessidade e 
conveniência da Empresa Júnior/UFMSCPAR, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar todas as etapas referentes ao processo seletivo, através da página 
https://cpar.ufms.br/administracao/empresa-junior/, redes sociais e mural informativo do 
CPAR. 

7.5 Este Edital entra em vigor a partir da sua data de sua publicação.  

 

Paranaíba/MS, 03 de Abril de 2018. 

 

            
           Elaine Dias Barbosa                                    Fagner Aparecido Alves de Oliveira Silva                       
  Diretora de Recursos Humanos                                                       Presidente                                                           
 


