
EDITAL 01/ 2021

AXIOS EMPRESA JÚNIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS

PROGRAMA DE TRAINEE

Os membros da Axios – Empresa Júnior de Ciências Sociais faz público o processo
seletivo para alunos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Ciências

Sociais, para o cargo de Trainee.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Cargo de Trainee é um treinamento para os interessados em participar da
Empresa Júnior, a ser realizado entre 2 (duas) e 2 (três) semanas, sendo decidido a
permanência na Axios ao final deste período.

1.2 O processo seletivo destina-se aos alunos regularmente matriculados no curso de
Ciências Sociais, da Universidade Federal de Juiz de Fora e os alunos regularmente
matriculados no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas que
tenham cursado ao menos 8 disciplinas (total) do curso.

1.3 Os interessados devem ter, no mínimo, 12 (doze) horas semanais disponíveis para
dedicação à Empresa Júnior.

2 - DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

2.1 Os alunos aprovados na seleção passarão por uma formação que envolve as
atividades de gestão da Empresa Junior em todas as diretorias;

2.2 Ao final desta formação integral participarão dos espaços de gestão da Empresa
Júnior;

2.3 Para além da formação, todos os membros da empresa Júnior devem participar das
atividades, de formação contínua, com cursos para prover a profissionalização nas
Ciências Sociais;

2.4 Serão desenvolvidas atividades de continuação em torno de projetos já realizados
pelos membros atuais, assim como a participação em todas as diretorias para o
desenvolvimento de habilidades.

2.5 As atividades da Empresa Júnior envolvem parceria institucionais com diferentes
atores públicos e privados e nesse sentido, envolve muito rigor e responsabilidade dos
membros participantes.

3 - DAS VAGAS

3.2 A função do cargo de Trainee é voluntária, não havendo possibilidade de bolsas
remuneradas aos candidatos que forem aprovados na seleção.

4 - DAS INSCRIÇÕES



4.1 As inscrições, de caráter eliminatório com mais de 10 inscritos, deverão ser
realizadas através de um formulário, disponibilizado neste link: formulário

4.2 O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 22 de setembro de
2021 até o dia 29 de setembro de 2021.

4.3 Fica acordado que a disponibilidade de horário para atuação é de caráter
eliminatório.

4.4 Fica acordado que, ao se inscrever no processo seletivo, o aluno já está
participando do processo de trainee.

5 - DA ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO

5.1 A entrevista, em formato de encontro coletivo com os candidatos inscritos na
seleção, será feita no dia 06 de outubro 2021, através do link da plataforma Google
Meets, a ser disponibilizada por e-mail posteriormente.

6 - DOS RESULTADOS

6.1 Os resultados do Processo Seletivo, serão divulgados no dia 04 de outubro de 2021,
no e-mail disponibilizado pelos candidatos no momento da inscrição.

7 - CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES 22/09/2021 até 29/09/2021

RESULTADO FINAL 04/10/2021

APRESENTAÇÃO 06/10/2021 às 19h

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O candidato, ao ler este edital, está de acordo com todos os termos do mesmo.

8.2 A seleção do curso de formação para trainee se restringe a uma seleção de, no
máximo, 10 alunos. O processo seletivo eliminatório será configurado a partir do
número de inscrições superior a esse quantitativo de inscritos. A professora
coordenadora da Axios – Empresa Júnior de Ciências Sociais, Dra. Rogéria Martins,
supervisionará as etapas previstas neste Processo Seletivo.

Juiz de Fora - MG, 22 de setembro de 2021

Profª. Dra. Rogéria Martins

Orientadora do Projeto
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