
 

 

EDITAL 01/2020 – PROCESSO SELETIVO 

Seleção de novos membros para a empresa júnior Tera Engenharia para entrada no primeiro 

semestre de 2020 

 A empresa júnior Tera Engenharia, vinculada à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

torna público que está aberto o processo seletivo de forma totalmente online para a seleção de 

novos membros. 

1. OBJETIVO 

 O presente edital prevê a seleção de novos membros para a empresa júnior Tera Engenharia 

para entrada durante o primeiro semestre de 2020. 

2. INSCRIÇÃO 

 Poderão se inscrever para o processo seletivo aqueles que atenderem os seguintes 

requisitos: 

✔ Aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia Elétrica ou Engenharia de Controle 

e Automação na UTFPR – Curitiba; 

✔ Preencher a inscrição através do site da Tera Engenharia, na aba “Processo Seletivo” até 

23:59 do dia 16 de junho de 2020 (sujeito a alteração). Link: 

https://www.teraengenharia.org.br/ ; 

 

3. VAGAS 

 Será aberto um número limitado de vagas para cada setor da empresa júnior Tera 

Engenharia (sujeito a alteração).  São 4 setores dentro da Tera Engenharia: 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

TERA ENGENHARIA 

EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

 HYPERLINK  
"mailto:rh@teraengenharia.org.br?subject=Processo%20Seletivo%202020.
1" rh@teraengenharia.org.br 

https://www.teraengenharia.org.br/ 

https://www.teraengenharia.org.br/


3.1. Financeiro e Jurídico; 

3.2. Gestão de Pessoas e Qualidade; 

3.3. Marketing e Comercial; 

3.4. Pesquisa e Projetos; 

 Vale ressaltar que a participação em um setor não o limita às atividades somente do mesmo. 

E posteriormente, há chance de abrirem novas vagas. 

4. ETAPAS 

 Abaixo segue as etapas previstas para o processo seletivo. As datas previstas seguem no 

cronograma do item 5 deste edital. 

4.1. Inscrição: período para envio do formulário sobre os dados do candidato; 

4.2. Fit Cultural: questionário a ser respondido pelos inscritos para entender o quanto a pessoa 

funciona dentro da realidade da EJ; 

4.3. Apresentação: explicação do movimento empresa júnior, as atividades desenvolvidas na Tera 

Engenharia e demais assuntos; 

4.4. Cases e Discussão: atividade a ser realizada entre os candidatos como meio de avaliação dos 

mesmos; 

4.5. Entrevista: entrevista individual com cada candidato aprovado nas etapas anteriores para a 

melhor avaliação do mesmo. 

 

Faz – se necessário lembrar que a não participação em alguma dessas etapas ocasionará na 

eliminação imediata do participante.  

  

5. PRAZOS 

 A tabela abaixo representa o cronograma provisório sobre as etapas a serem desenvolvidas 

(sujeito a alteração, caso ocorra será enviado um aviso prévio ao e-mail de cadastro). Os prazos para 

cada etapa seguem como indicados pelo período. 

 

Período Etapa 

06/06/2020 a 16/06/2020 Inscrições 

17/06/2020 a 20/06/2020 Fit Cultural 

21/06/2020 Apresentação 



22/06/2020 a 25/06/2020 Cases  

30/06/2020 a 03/07/2020 Discussão 

05/07/2020 a 08/07/2020  Entrevistas 

 

 

6. SOBRE AS ATIVIDADES 

O processo seletivo 2020.1 será totalmente online, sem a necessidade de deslocamento do 

candidato, assim prevenindo o contágio do COVID-19. A participação online é de responsabilidade 

inteiramente do candidato. 

 Vale ressaltar que é interessante a pesquisa individual sobre o que é uma empresa júnior e 

as atividades desempenhadas. Embora a empresa júnior tenha um faturamento através dos serviços 

prestados, todo o lucro não pode ser repassado monetariamente aos membros e a torna uma 

atividade voluntária. 

7. CONTATO  

As informações com finalidade de contato individual à cada candidato será enviado através do 

e-mail emissor do currículo, ou seja, o contato será feito ao e-mail que enviou o documento. 

  

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Para quaisquer dúvidas é só contatar o nosso e-mail rh@teraengenharia.org.br. 

mailto:rh@teraengenharia.org.br?subject=Processo%20Seletivo%202019.1

