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EDITAL  PROCESSO  SELETIVO  2019.1  

Edital nº 01/2019  

A RURAL CONSULTORIA JR, Empresa Júnior do curso de graduação de AGRONOMIA da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições previstas 

em seu estatuto, torna público que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo 

2019/1.  

OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:  

I. Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Agronomia da 

UFRRJ;  

II. Frequentar efetivamente o curso de graduação;  

III. Dispor de no mínimo 4 (quatro) horas semanais para desenvolvimento das 

atividades;  

IV. Não estar associado à outra(s) empresa(s) júnior(es);  

V. Não estar associado a qualquer atividade de cunho político dentro da UFRRJ;  

VI. Curtir e seguir a página da Rural Consultoria Jr no Facebook e Instagram. 

 

Se o candidato não cumprir todos os requisitos acima citados estará automaticamente 

DESCLASSIFICADO de todo o processo seletivo.  

 

 

INSCRIÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO:  

As inscrições serão realizadas pela internet, através do endereço 

https://goo.gl/forms/YZ7GN3tUnrw8W3gg2, que estará disponível no dia 4 de março de 

2019, cabendo ao candidato inscrever-se até as 23:59h do dia 2 de abril de 2019 e também 

presencialmente, no bandejão, todas as terças, quartas e quintas no horário de almoço, até 

dia 2 de abril de 2019. Neste mesmo formulário o candidato irá responder a algumas 

perguntas, que servirão de filtro para uma pré-seleção do perfil do candidato. A inscrição do 

candidato só estará concluída mediante o recebimento do e-mail de confirmação do 

candidato. Aqueles que, porventura, não se encaixarem no perfil proposto por esse processo 

seletivo, também irão receber um e-mail, informando a sua desclassificação para a primeira 

fase do processo seletivo.  

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  

O candidato deverá, além de se inscrever pela internet, apresentar impressos, na 

etapa de entrevistas os seguintes documentos: Histórico Acadêmico; Curriculum Vitae ou 

Currículo Lattes (contendo endereço), e-mail e telefone; Cópia da Identidade; Cópia do CPF 

(caso não esteja presente na Identidade); 1(uma) foto 3x4; Grade de Horários do Período.  

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO:  

A taxa de inscrição a ser cobrada para participar do Processo Seletivo será de R$ 5,00 

(item obrigatório) que deverá ser entregue presencialmente até o último dia de inscrições 

no bandejão e 1 Kg (quilo) de alimento não perecível (item obrigatório), que deverá ser 

entregue no dia da realização do processo seletivo. Os alimentos angariados serão destinados 

ao Instituto Paulo César Filho, que presta auxílio a crianças carentes e especiais do município 

de Seropédica.  

Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

estabelecido neste Edital.  

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo será composto por três fases de caráter eliminatório, de acordo com as 

atividades propostas aos candidatos. O resultado final será divulgado na página da Rural 

Consultoria Jr. e pelo e-mail disponibilizado no momento da inscrição. 

As fases do processo seletivo são apresentação e dinâmicas, entrevistas e trainee, 

ocorrerão em local a ser informado na confirmação de inscrição, por email e na página da 

Rural Consultoria Jr. pelo Facebook. Com início, impreterivelmente, às 17:30h do dia 4 de 

abril de 2019, quinta e às 13:00h do dia 5 de abril de 2019, sexta.  

 

A ausência do candidato no PROCESSO SELETIVO é de caráter eliminatório.   

Primeira Fase – Apresentação e dinâmicas: 

● Serão realizadas no dia 04 e 05 de abril de 2019, às 17:30h e 13:00h, respectivamente. 

O local será informado na confirmação de inscrição, por e-mail e também na página da 

Rural Consultoria Júnior no Facebook. 

● A apresentação terá duração de 30 minutos. Nela, os atuais membros explicarão de 

forma dinâmica o funcionamento da EJ, o que é, o que fazemos e porque a Rural 

Consultoria existe, bem como o Movimento Empresa Júnior e consequentemente a 

organização Brasil Júnior.  



 

 

 

● As dinâmicas em grupo são de caráter eliminatório e somente serão aprovados para 

a próxima fase os candidatos que se destacarem e atenderem às características pessoais 

e profissionais buscadas por esta empresa, ou seja, que obtiverem conceito ótimo e bom 

na avaliação.  

● O candidato deverá apresentar, no primeiro dia dessa etapa a xerox de um 

documento com foto. 

 

 Entrevista   

● As entrevistas com os aprovados são individuais. A banca avaliadora será composta 

pelos membros que atualmente fazem parte do setor escolhido pelo candidato no 

momento da inscrição. 

● Os candidatos que forem aprovados nesta fase consequentemente darão início a Fase 

Trainee.  

 

Fase Trainee   

● Uma vez selecionado, o candidato passará por um período de Trainee antes de se 

tornar um membro efetivo da equipe da Rural Consultoria Jr.  

● O Trainee, além de desenvolver o que lhe for proposto para que seja avaliado, 

também terá como responsabilidade colaborar com as atividades pontuais da 

empresa no dia a dia. Os trainees serão divididos entre os setores da empresa de 

acordo com o perfil do candidato e da necessidade da empresa.  

● De acordo com a necessidade da comissão avaliadora e das atividades propostas aos 

aspirantes a vaga de membro efetivo é também de caráter eliminatório. Assim 

permanecendo aqueles que obtiverem melhor resultado.  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

O candidato, no momento da sua inscrição, firma estar de acordo e sujeito a todos os 

requerimentos descritos neste edital e avaliação da banca avaliadora.  

Fica à cargo da banca avaliadora quaisquer mudanças no cronograma informado 

neste edital, devendo informar todos os inscritos no processo seletivo através do e-mail 

disponibilizado no momento da inscrição e na página Oficial no Facebook e/ou Instagram. 

Todos os candidatos, ao legitimarem sua demonstração de interesse e se forem 

aprovados no processo seletivo, firmam o compromisso de se dedicar aos trabalhos 

realizados pela Rural Consultoria Jr. por um tempo esperado de pelo menos 12  (doze)  meses 

a fim de aprimorar o aprendizado e contribuição à empresa. Contudo, o tempo de 



 

 

 

permanência é de no mínimo 6 (seis) meses, em caso de descumprimento do mesmo, 

implicará no não recebimento do certificado de horas acadêmicas. 

Candidatos concluintes poderão participar como qualquer outro candidato, e em 

caso de aprovação e cumprimento de todas as normas da empresa receberá um certificado 

de acordo com as horas cumpridas durante seu tempo de participação na Rural Consultoria 

Jr. 

Caso o candidato não seja aprovado, feedbacks só serão feitos presencialmente e a 

pedidos. 

 

 

Quaisquer dúvidas, questionamentos e informações devem ser solicitados ao setor 

de Gestão de Pessoas, através do e-mail: gestaodepessoas@ruralconsultoriajr.com        

 

 

 

Seropédica, em 26 de fevereiro de 2019.  

 

Gabrielle Gonçalves dos Santos 

Diretora de Gestão de Pessoas 

 

       
Andressa Lima Pinho 

Assessora de Gestão de Pessoas 

 

 


