
EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE TRAINEE
DA DAMAS CONSULTORIA JÚNIOR

A Diretoria Administrativa da Damas Consultoria Júnior, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas no Regimento Interno, comunica aos interessados a abertura das
inscrições para ingresso no Corpo de Trainees da Damas Consultoria Júnior, dentro
do prazo de 11 de Agosto de 2021 até 18 de Agosto de 2021, ofertadas aos seguintes
cursos:

● Curso de Administração de Empresas
● Curso de Arquitetura e Urbanismo
● Curso de Direito
● Curso de Relações Internacionais

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas por meio de envio do currículo para o e-mail
damascj2019@gmail.com com assunto “Seleção para DCJ” até a data do dia 18 de
Agosto de 2021, para todos os cursos.

No ato da inscrição, deverá obrigatoriamente ser preenchido o formulário online de
link constante no Anexo I.

DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

Podem participar da Empresa Júnior os alunos da graduação devidamente
matriculados no semestre 2021.2 em qualquer dos cursos de nível superior
oferecidos pela Faculdade Damas da Instrução Cristã (independente do período no
qual se encontra).

DAS VAGAS

O edital selecionará inicialmente 17 (dezessete) integrantes devidamente aprovados e
selecionados mediante o processo seletivo e os demais aprovados e não selecionados
passarão a compor o cadastro de reserva, podendo ampliar o número de vagas a
depender da necessidade de demanda das diretorias. As vagas a serem preenchidas
estão dispostas na forma do Anexo II.

DO PROCESSO SELETIVO

A seleção será realizada da seguinte forma:
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1. A primeira, correspondente à análise curricular e entrevista com os membros da
Diretoria Administrativa nos dias constantes no Anexo III, os candidatos serão
preferencialmente convocados por via telefônica para serem informados da data da
entrevista.

2. Os aprovados na primeira etapa serão convocados para participar de dinâmica de
grupo a ser avaliada pelos membros da Diretoria Administrativa nos dias constantes
no Anexo III.

DO RESULTADO

Os selecionados serão informados por via telefônica e deverão apresentar todos os
documentos que lhes forem requisitados na ocasião.

Uma vez cumprido o processo e apresentados todos os documentos passarão a
integrar o corpo de trainees da Damas Consultoria Júnior.

Os resultados também serão divulgados no website da Faculdade Damas da
Instrução Cristã.

DO PROGRAMA DE TRAINEE

Os trainees ingressam na empresa em estágio probatório de 30 (trinta) dias. Neste
período serão avaliados quanto a sua capacidade e aptidão para a participação na
empresa, levando-se em consideração a assiduidade no serviço, a responsabilidade
e a eficiência. Findo o período, os trainees considerados aptos passam a compor o
quadro de membros da empresa de acordo com a necessidade de cada diretoria.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O horário de referência considerado para essa seleção será o de Recife-PE.

O candidato que não comprovar as condições declaradas na inscrição será
considerado desclassificado.

As informações prestadas pelos candidatos são de sua inteira responsabilidade,
reservando-se a Damas Consultoria Júnior, o direito de afastar do processo o candidato
que apresentar dados, documentos e comprovantes inverídicos, falsos, ilegíveis ou
incompletos.

Será afastado do processo o candidato que incorrer ou infringir as normas de
conduta sociais vigentes para com os membros responsáveis pela aplicação das provas
ou para com outros candidatos.
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O candidato, após a convocação, terá o prazo de 3 (três) dias úteis para confirmar a
aceitação e até a reunião geral seguinte para assumir a vaga disponível. Não
cumprindo o prazo estabelecido, perderá o direito à vaga, salvo se devidamente
justificado por motivo de força maior, desde que requerido formalmente e em
tempo hábil.

Caso o prazo acima finde no mesmo dia ou no dia anterior a uma reunião geral será
considerada a primeira reunião posterior.

O candidato classificado será convocado, e em caso de não aceitação, poderá requerer o
reposicionamento para o final de lista, e será convocado o candidato imediatamente
seguinte para preenchimento da mencionada vaga.

A presente seleção tem validade de 3 (três) meses, podendo a validade ser prorrogada
por mais 3 (três) meses, a critério e conveniência da Damas Consultoria Júnior, a partir
da data de divulgação do resultado final.

Recife, 11 de Agosto de 2021.

Diretoria Administrativa
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

É requisito de validade da inscrição o preenchimento do formulário constante no link
abaixo:

https://forms.gle/Xp4o9W6hPR91uPok7

ANEXO II

QUADRO DE VAGAS

Vagas

Administrativo

Assessoria Jurídica 2

Analista Financeiro 2

Marketing

Designer 3

Social Media 3

Projetos

Consultoria 2

Arquitetura 2

Recursos Humanos

Analista de Recursos Humanos 3

Avenida Dr. Malaquias, nº 255 - Graças, Recife - PE, 52050-060
damascj2019@gmail.com

https://forms.gle/Xp4o9W6hPR91uPok7


Diretoria Quantitativo de
ANEXO III

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO

11/08/2021 -> 18/08/2021

Período de Recebimento dos Currículos

19/08/2021 -> 20/08/2021 ( 1ª Fase )

Período das Entrevistas online
19/08 - Entrevista dos inscritos até o dia 15/08

20/08 - Entrevista dos inscritos de 16/08 a 18/08

23/08/2021

Divulgação dos Selecionados na 1ª Fase

24/08/2021 -> 29/08/2021 ( 2ª Fase )

Dinâmica de grupo

30/08/2021

Apresentação dos projetos realizados na dinâmica de grupo

31/08/2021

Divulgação dos Selecionados na 2ª Fase
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