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O Diretor Presidente da ACAM Jr., torna público o presente edital para seleção de trainees. 
 
 

1. DA ACAM JR. 
A ACAM Jr. - Soluções Tecnológicas é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida                
por estudantes do curso de Ciência da Computação do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, que              
tem como objetivo levar tecnologia ao mercado de trabalho do sul de Minas Gerais, por meio da                 
aplicação prática do conhecimento adquirido ao longo do curso e do trabalho em equipe. 

A missão da empresa é resolver problemas com o uso da tecnologia e, assim, auxiliar no                
desenvolvimento da região. Os serviços ofertados são: Desenvolvimento de Sistemas, Capacitação e            
Marketing Digital, bem como organização de eventos ligados à empreendedorismo e tecnologia no             
Campus Muzambinho. 

 
 

2. DO EDITAL 
O presente Edital tem por finalidade estabelecer critérios para a seleção de trainees que atuarão               
durante o período de 01 mês de treinamento, podendo este ser efetivado ou não como membro, ao                 
final do período.  

O aluno que se submeter a esse edital estará confirmando seu interesse em participar do               
processo seletivo. Após a aprovação do discente, esse se torna um membro trainee da empresa, e                
deverá atuar nas atividades normalmente, como todo membro efetivo, recebendo conselhos,           
aprendendo o ritmo de trabalho e a metodologia ágil scrum. Ao longo do mês de treinamento, será                 
avaliado o desempenho, proatividade e perfil do aluno, bem como o interesse e engajamento que o                
mesmo demonstra em relação ao ambiente empresarial. 

Todo aluno que participar do treinamento (seja esse efetivado ou não ao fim do processo)               
contará com certificado do tempo que participou da empresa júnior, podendo esse ser utilizado como               
horas complementares. 
 



 
 

3. DOS REQUISITOS 
São requisitos básicos do discente para exercer a função de trainee: 
 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Ciência da          

Computação no IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho; 

b) Ter sido aprovado no processo seletivo regido pelo presente edital; 

c) Não ter dependência em mais de 3 matérias; 

d) Ter disponibilidade de tempo (mínimo de 8 horas semanais) para atender as            

atividades programadas. 

 
 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO TRAINEE 
São atribuições básicas do discente que exercer a função de trainee: 
 

a) Colaborar as atividades realizadas na sede da ACAM Jr.; 

b) Participar das reuniões semanais, com a finalidade de ficar a par do que está              

acontecendo na empresa e da distribuição das tarefas das quais o trainee irá             

cumprir; 

c) Colaborar nos eventos que a ACAM Jr. organiza/participa zelando por um           

bom desempenho da empresa; 

d) Assumir o papel em um algum dos squads da empresa. 

 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
Admitindo o item 3 deste edital, a inscrição do discente deverá ser realizada levando em conta que: 

 

a) As inscrições serão realizadas de forma online por meio do link:           

https://forms.gle/gy4Huw3wCxTcnpMf9; 

b) O período de inscrição: de 06/05/2019 a 19/05/2019; 

c) Homologação das inscrições: 20/05/2019 via e-mail; 

d) Cabe ao candidato o acompanhamento da homologação da inscrição; 

e) A documentação necessária deverá ser entregue no ato da realização do processo            

seletivo: 

- Histórico escolar com CORA (caso possua); 

- Currículo Lattes ou Linkedin (a escolha do currículo ficará a critério do            

discente). 

 

https://forms.gle/gy4Huw3wCxTcnpMf9


 
 

6. DO PROCESSO SELETIVO 
 

a) Contará com duas etapas: dinâmica e entrevista, ambas obrigatórias. A falta do            

candidato em alguma dessas etapas resultará na eliminação do mesmo do           

processo seletivo; 

b) A dinâmica de grupo será no dia 23/05/2019 no prédio da Tecnologia da Informação,              

sala 23, sede da ACAM Jr. no IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho às 09:30             

horas; 

c) A entrevista será no dia 24/05/2019 no mesmo local e horário. 

 

• Sobre a dinâmica: 

As atividades serão reveladas para os participantes no momento da dinâmica, que será             

ministrada e avaliada pela diretoria da ACAM. É ideal que o candidato tire o tempo livre de cerca de 2                    

horas para a realização dessa etapa. 

• Sobre a entrevista: 

A entrevista será realizada pela diretoria geral da ejr. acompanhada pelo professor orientador             

e o diretor do squad ao qual o participante se candidatou. Nela serão tomados pontos importantes                

como interesse, disponibilidade de tempo e competências/habilidades do discente. 

 

 

7. DAS VAGAS OFERTADAS 
Serão ofertadas 04 vagas no setor de Capacitação, 03 no setor de desenvolvimento e 02 no setor de                  
Marketing, totalizando 09 vagas que estarão disponíveis a qualquer aluno da Ciência da Computação              
que tenha interesse em ingressar na empresa júnior. 
 
 

8. DO RESULTADO 

 

a) A classificação dos candidatos será realizada após reunião da diretoria. 

b) O resultado será divulgado individualmente a cada candidato via e-mail. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

a) A ACAM Jr. é uma empresa sem fins lucrativos, portanto, a participação é voluntária,              

não havendo remuneração;  



b) A inscrição do candidato implica na aceitação dos termos deste edital; 

c) A banca de seleção será composta pelo presidente, diretores e colaboradores da            

ACAM Júnior; 

d) Os candidatos selecionados para as vagas de trainees, participarão da empresa e serão             

treinados pelos diretores dos diferentes setores da empresa. O aluno que se destacar             

em uma determinada função poderá ser convidado a permanecer na empresa como            

membro efetivo.  

e) O aluno que não permanecer como membro efetivo receberá um certificado de            

participação e poderá tentar uma nova seleção para membros em outras           

oportunidades. 

f) Após 1 mês, o candidato passará novamente por outra entrevista feita pelo presidente             

ou membros da diretoria, para decidir se continuará atuando na empresa ou se, por              

algum motivo, não permanecerá. 

g) Cabe ao candidato desenvolver o máximo possível dentro da empresa Jr, ou será             

dispensado da empresa. 

 

O presente edital terá validade a partir do momento de sua publicação, com a assinatura dos                

diretores em questão da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzambinho, 30 de Abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

João Paulo Assunção Rocha dos Santos 
- Diretor Presidente - 


