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PROCESSO SELETIVO DE TRAINEES DA EMPRESA ACAM JR

A Empresa Júnior ACAM Jr. Soluções Tecnológicas torna público o presente edital
para a realização de seleção de trainees - 2021 destinado a selecionar acadêmicos do
curso superior de Ciência da Computação do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. A
seleção ocorrerá por meio dos membros da Diretoria da ACAM Jr.

1. CRONOGRAMA - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Atividades Prazos Local

Lançamento do Edital 08/10/2021 Página institucional:
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/

https://muz.ifsuldeminas.edu.br/


Período de Inscrições 08/10/2021
até

17/10/2021

Link do formulário:
https://forms.gle/CPpFWMz4N7sD

a7Ce7

Divulgação da Lista de
Inscritos

18/10/2021 Página institucional:
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/

Resultado preliminar da
seleção

18/10/2021 Página institucional:
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/

Prazo recursal 18/10/2021
até

19/10/2021

Enviar para o email:
aajracam@gmail.com

Resultado final da seleção 20/10/2021 Página institucional:
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/

2. Da ACAM Jr.

2.1. A ACAM Jr é uma Empresa Júnior, sem fins lucrativos, que foi criada por
alunos de graduação do curso de Ciência da Computação do
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho no ano de 2018.

2.2. A ACAM Jr tem como objetivo:
● Auxiliar o aluno na especialização e aquisição de experiência para o mercado

de trabalho;
● Promover o desenvolvimento do aluno nas áreas de comunicação,

organização, capacidade de resolver problemas, trabalho em grupo,
execução de projetos formais;

● Proporcionar a experiência de um ambiente empresarial propício a
desenvolver valores de um bom profissional, como proatividade,
profissionalismo, gerenciamento de pessoas e de tempo, entre outros.

3. DO OBJETIVO DO EDITAL

3.1. O objetivo do presente edital é selecionar novos membros de graduação em
Ciência da Computação do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho para
participar do programa de trainees, representar e fazer parte da equipe da
ACAM Jr.

https://forms.gle/CPpFWMz4N7sDa7Ce7
https://forms.gle/CPpFWMz4N7sDa7Ce7
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/
https://muz.ifsuldeminas.edu.br/


4. DOS PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS

4.1. O candidato deve estar regularmente matriculado no curso de Ciência da
Computação do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. Cursando entre o
1º (primeiro) e o 7º (sétimo) período.

4.2. Ter disponibilidade de tempo, no mínimo 8 (oito) horas semanais para se
dedicar às reuniões e atividades determinadas pela empresa.

5. DO PROGRAMA TRAINEE

5.1. O programa trainee terá duração de 1 (um) mês. Os candidatos estudantes
selecionados que não cumprirem corretamente as atividades estabelecidas e
demandadas pela empresa serão advertidos, podendo ser automaticamente
desligados do programa.

5.2. Os candidatos selecionados deverão comparecer às reuniões e atividades
promovidas pela empresa júnior.

5.3. A função do trainee, assim como a dos membros efetivos da empresa é
totalmente voluntária, não havendo remuneração pelo exercício de suas
atividades.

5.4. Durante o programa serão realizados entrevistas, dinâmicas e outras
atividades que serão avaliadas.

5.5. A participação do candidato no programa trainee será avaliado em dez (10)
pontos, de acordo com sua participação nas atividades da empresa.

5.6. Durante e ao final do programa de trainee os participantes serão avaliados
para uma possível efetivação na ACAM Jr.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições serão realizadas somente via internet, no período
compreendido entre o dia 08 de outubro de 2021 a 17 de outubro de 2021,
no endereço eletrônico disponível no item 6.2, em que o candidato realizará o
preenchimento de formulário de inscrição.

6.2. Endereço eletrônico para inscrição:
https://forms.gle/CPpFWMz4N7sDa7Ce7

6.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes dados:

https://forms.gle/CPpFWMz4N7sDa7Ce7


a) Endereço de e-mail;
b) Nome completo;
c) Período matriculado;
d) Telefone;
e) Cidade;
f) No caso de possível retorno às aulas presenciais, em qual cidade você

estaria morando?
g) Você está vinculado ao mercado de trabalho?
h) Você já fez parte da ACAM Jr em algum momento?
i) Currículo;

7. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA TRAINEE DA ACAM Jr.

7.1. Os candidatos serão classificados com notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez)
com até duas casas decimais, sendo ordenados em valores decrescentes,
considerando-se o Currículo em 10 pontos.

7.2. Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 3,5 no Currículo.

7.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos neste Edital, conforme suas regras,
sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo da
inobservância dos requisitos exigidos.

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

8.1. A relação de candidatos inscritos, resultado preliminar e resultado final serão
divulgados através do site do IFSULDEMINAS - campus Muzambinho,
conforme cronograma.

8.2. O resultado final será classificatório, considerando-se os critérios elencados
no item 6.

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

9.1. A partir da data de divulgação do resultado preliminar, o estudante candidato
terá o prazo entre os dias 18 de outubro até 19 de outubro (conforme previsto
no item 9), para encaminhar recurso, caso julgue pertinente.



9.2. O recurso deverá ser enviado para a comissão julgadora através do e-mail
aajracam@gmail.com anexando o formulário-Anexo I deste edital, preenchido
e assinado, em formato PDF.

9.3. O email com o recurso deverá conter: Formulário (Anexo 1) preenchido e
assinado, em formato PDF e com o assunto do email “Recurso para o
processo seletivo trainee 2021-2”.

Não serão aceitos recursos enviados fora do prazo estipulado no cronograma ou
com ausência dos itens 9.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1. Os candidatos aprovados no processo de trainee serão avaliados no decorrer
de 1 (um) mês por toda a diretoria da Empresa ACAM Jr, durante a realização
de suas atividades. Aqueles que se destacarem serão convidados a
permanecerem como membros efetivos na empresa.

10.2. A Diretoria Executiva da ACAM Jr resolverá os casos omissos e as situações
não previstas no presente edital.

O presente edital terá validade a partir do momento de sua publicação.

Muzambinho, 08 de outubro de 2021.

Paola Emily dos Reis

Presidente da ACAM Jr

Lara Milena Custódio Rezende

Vice Presidente da ACAM Jr

mailto:aajracam@gmail.com


ANEXO I

EDITAL - PROCESSO SELETIVO DE TRAINEES Nº 93/2021

RECURSO

FORMULÁRIO DE RECURSO

Número do RA:

Nome do Candidato:

E-mail:

R.G: CPF:

Encaminho o presente recurso pelos motivos abaixo descritos:


