
 

 

 



 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DA CHAMADA 2017/1  
 

Edital externo para convocação de novos membros da Empresa Minas Jr.  
O Diretor Presidente Gessé Gerônimo Pereira Evangelista e a Diretoria de 

Recursos Humanos da Minas Júnior Consultoria Mineral tornam público o seguinte 
edital para ingresso na empresa conforme disposto no presente documento. 

1. DO OBJETIVO  
1.1. Convocar alunos de graduação de Geologia e Engenharia de Minas da 
Universidade Federal de Minas Gerais a realizar o Processo Seletivo. 

2. DOS REQUERIMENTOS  
2.1. A chamada 2017/1 tem como público-alvo alunos dos cursos de Engenharia de 
Minas e Geologia que estejam, no momento da inscrição, matriculados e cursando 
do 1º ao 10º período na Universidade Federal de Minas Gerais, com restrições ao 
setor de Projetos, conforme descrito nos itens 2.2 e 2.3. 
 

2.2. O candidato que optar por uma vaga no setor de Projetos, na Coordenadoria de 
Projetos de Engenharia de Minas, deverá estar matriculado no curso de Engenharia 
de Minas na Universidade Federal de Minas Gerais bem como estar cursando a 
partir do 6º período ou possuir as disciplinas EMN120 e EMN609 (Tratamento de 
Minérios e Laboratório de Tratamento de Minérios, respectivamente) concluídas 
para ter sua candidatura aprovada para esta diretoria.  
 

2.3. O candidato que optar por uma vaga no setor de Projetos, na Coordenadoria de 
Projetos de Geologia, deverá estar matriculado no curso de Geologia na 
Universidade Federal de Minas Gerais bem como estar cursando a partir do 5º 
período e possuir a disciplina GEL015 (Mineralogia II) concluídas para ter sua 
candidatura aprovada para esta diretoria. 
 

3. DO PROCESSO SELETIVO  
3.1. Da inscrição  
3.1.2. O candidato interessado em concorrer a uma das vagas disponíveis deverá, 
dentro do prazo estipulado no item 4.1, se cadastrar no sítio 
http://www.minasjr.com.br/processoseletivo/, preencher o formulário de 
inscrição via Typeform (link disponível no site da empresa), selecionar 2 (DUAS) 
DIRETORIAS de interesse, responder aos e-mails enviados pela Diretoria de 
Recursos Humanos em prazo hábil pré-determinado e participar em datas pré-
programadas dos eventos deste processo seletivo. 
3.1.3 Ao se inscrever para o processo seletivo o candidato irá receber até o dia 
09/04 em seu e-mail de cadastro, um cronograma com as atividades a serem 
realizadas dentro dos prazos previstos no item 4.1, bem como terá de escolher 
datas (quando houver mais de uma disponível) para realização das seguintes 
etapas:  
- Realização de uma dinâmica com outros candidatos à diretoria (uma por 
diretoria); 

http://www.minasjr.com.br/seja-um-membro/


 

 

- Realização de entrevista individual com o(a) diretor(a)do setor e um membro da 
diretoria de recursos humanos:  
- Processo Trainee  
 

3.2. Das Etapas  
3.2.1. O Processo será realizado em três etapas. Todas as etapas do processo 
seletivo são de caráter obrigatório e eliminatório.  
3.2.1.1 A primeira etapa consiste em uma dinâmica de grupo para cada diretoria 
escolhida. Será avaliado o desenvolvimento em um conjunto de competências, 
como liderança, trabalho em equipe, comunicação, foco em resultados, capacidade 
analítica e iniciativa. Serão observadas também características comportamentais 
como ética, motivação e comprometimento.  
3.2.1.2 A segunda etapa consiste em uma entrevista individual com o(a) Diretor(a) 
da diretoria para qual foi selecionado, junto com um membro da diretoria de 
Recursos Humanos. Será avaliado o  desempenho e comportamento individual do 
candidato.  
3.2.1.3 A terceira etapa consiste em um Processo Trainee no qual o candidato será 
inserido na cultura e processos da empresa. Também será avaliado o 
desenvolvimento do mesmo em atividades comuns à empresa e à Diretoria em que 
está alocado. 
 

3.2.2. Todas as datas de realização das etapas serão informadas previamente por e-
mail.  
 

3.3. Das vagas  
3.3.1. Esta chamada abrange vagas para as Diretorias de Presidência; Recursos 
Humanos; Vice-Presidência; Comercial e Projetos. 
3.3.2. Para diretoria de projetos serão disponibilizadas apenas vagas para o curso 
de Geologia. 
3.3.3. O número de vagas dependerá da necessidade interna da empresa e do 
desenvolvimento dos candidatos em todas as etapas deste processo seletivo.  
 

3.4. Das Diretorias  
3.4.1. Estão dispostas a seguir informações sobre cada diretoria da empresa a fim 
de auxiliar a escolha dos candidatos.  
 

3.4.2. Diretoria Comercial  
 A Diretoria Comercial é dividida em três coordenadorias: Negócios; 
Marketing e Comunicação. É responsável pela busca e captação de projetos que 
gerem aprendizado e lucro para a empresa, estabelecendo a relação com o cliente, 
desde a prospecção, atendimento e negociação, até o pós-venda e a pesquisa de 
satisfação. Além disso é responsável também por nossa carta de serviços e toda a 
produção de marketing, com o site e demais mídias sociais.  
 

3.4.3. Diretoria de Presidência  
 A Diretoria de Presidência é dividida em duas coordenadorias: 
Relacionamentos e Parcerias, e Estratégia. Tem como objetivo a representatividade 
externa em eventos de instâncias estadual e federal, busca o fechamento de 



 

 

parcerias e relacionamentos com stakeholders, e tem ainda a função  de liderar a 
diretoria executiva e guiar a estratégia da empresa. 
 

3.4.4. Diretoria de Projetos 

 A Diretoria de Projetos tem como objetivo planejar e realizar os projetos 
solicitados na área de Geologia e Engenharia de Minas, oferecendo serviços de alta 
qualidade. Suas tarefas incluem a revisão de propostas e contratos, dando suporte 
técnico ao Comercial; elaboração de cronograma e escalação de equipe; elaboração 
de relatório técnico. 
 

3.4.5. Diretoria de Recursos Humanos  
 A Diretoria de Recursos Humanos é responsável pela gestão de pessoas. 
Atua na seleção, acompanhamento e capacitação dos membros, sendo dividida em 
duas coordenadorias: Desenvolvimento e Capacitação. Tem como objetivo 
proporcionar um ambiente de trabalho que atenda às necessidades das pessoas, 
além de motivar os membros por meio de reconhecimento e realização de 
dinâmicas. Compete ainda à diretoria auxiliar os membros na organização de seu 
caminho dentro da empresa, tentando entender suas necessidades individuais. Por 
fim realiza treinamentos que estejam estrategicamente ligados às necessidades da 
empresa e dos membros. 
 

3.4.6. Diretoria de Vice-Presidência  
 Compete à Diretoria de Vice-Presidência a realização da gestão interna dos 
processos da Minas Jr por meio da construção do planejamento estratégico e 
acompanhamento de seus desdobramentos nos planos de ação de cada diretoria, 
verificando o cumprimento das metas e analisando os resultados dados pelos 
indicadores. É ainda responsável pela gestão do conhecimento e padronização dos 
processos, criando e gerenciando todas as documentações e procedimentos 
relacionados à área jurídica e financeira. Divide-se em duas coordenadorias: 
Gestão e Qualidade, e Administrativo-Financeiro 
 

4. CRONOGRAMA  
Cronograma da Chamada 2017/1  

Dia Atividade 

22/03/2017 Abertura do prazo de inscrição 

07/04/2017 às 
23:59 

Fim do prazo de inscrição 

09/04/2017 às 
14:00 

- Prazo limite para recebimento da confirmação de inscrição pelos 
- Prazo limite para recebimento do cronograma com informações 
sobre próximos passos no processo seletivo pelos candidatos 

09/04/2017 às 
20:00  

Prazo limite para recebimento da confirmação dos dias e horários 
das  dinâmicas a serem realizadas pelo candidato. 

10/04/2017 Início do prazo de realização das  dinâmicas. 

20/04/2017 Último dia das dinâmicas 

22/04/2017 23:59 Prazo para divulgação do resultado das dinâmicas pela Diretoria 
de Recursos Humanos 

24/04/2017 23:59 Prazo para agendamento da entrevista pelos candidatos 

26/04/2017 Início da fase de entrevistas para os candidatos aprovados na 



 

 

primeira etapa 

03/05/2017 Término da fase de entrevistas 

10/05/2017 Prazo limite para divulgação dos membros selecionados para o 
Processo Trainee pela Diretoria de Recursos Humanos 

15/05/2017 - Início do Processo Trainee 
- Reunião com os membros selecionados para apresentação da 
empresa 

15/05/2016 a 
24/06/2017 

Presença do membro na empresa, desenvolvendo atividades e 
projetos trainee.  

26/06/2017 Divulgação do resultado de desempenho como membro trainee 
pela Diretoria de Recursos Humanos 

26/06/2017 Efetivação dos novos membros selecionados 

27/06/2017 Apresentação oficial dos novos membros 

 

5. DOS CASOS OMISSOS 
5.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela diretoria de Recursos 
Humanos da Minas Jr. 
 

Minas Jr. Consultoria Mineral 
Belo Horizonte, 22 de março de 2017 

 

 

___________________________________                                 ________________________________________ 

        Gessé G. P. Evangelista                                                   Nathalia Prado da Costa 

       Diretor Presidente                                                Diretora de Recursos Humanos 
 


