
 
 

 

 

Universidade Federal de Pelotas – RS 

 

Edital para abertura de processo seletivo 

A PRESIDENTE DA VÉRTICE ENGENHARIA JÚNIOR Srta. Louisi dos Santos 

Oliva, no uso de suas atribuições legais em consonância com o estatuto da 

empresa, Quadro Social, Direitos e Deveres, comunica a abertura do 

PROCESSO SELETIVO 2019/1 para provimento dos cargos atualmente vagos. 

Estabelece ainda instruções especiais a seguir que regularão todo o processo 

ora instaurado, a saber: 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O processo seletivo será realizado pelos alunos responsáveis da Vértice 

Engenharia Júnior. 

Os cargos, vagas e atribuições são limitados de acordo com o julgamento dos 

membros efetivos, sempre visando o melhor desempenho da empresa. 

O aluno em processo seletivo deve estar devidamente matriculado em um dos 

cursos citados a seguir, sendo eles: Engenharia Civil, Direito, Psicologia, 

Arquitetura e Urbanismo, Design Digital, Administração e Eng. De Produção. 

Todos da Universidade Federal de Pelotas.   

Por ser uma Empresa Júnior e sem fins lucrativos, as atividades não serão 

remuneradas. Contará como atividades acadêmicas complementares.  

 

DAS VAGAS: 

● Vagas para o Curso de Engenharia Civil; 

● Vaga para o Curso de Arquitetura e Urbanismo; 

● Vaga para o Curso de Design Digital; 

● Vaga para o Curso de Engenharia de Produção; 

● Vaga para o Curso de Direito; 

● Vaga para o Curso de Psicologia; 

● Vaga para o Curso de Administração. 

 

 

 



 
 

 

 

As vagas serão preenchidas conforme avaliação dos candidatos, está se 

dará em três etapas. Primeiro, a análise dos currículos e horários disponíveis; 

segundo, entrevistas individuais realizadas nas instalações da Vértice; e, por 

último, dinâmicas em grupo. 

A etapa individual servirá para avaliar a capacidade técnica e o 

conhecimento/domínio dos candidatos sobre suas funções, além de 

compreender questões pessoais e comportamentais. Já os momentos em 

grupo servirão para análise de interação social, capacidade de trabalho em 

grupo, resolução de problemas e alinhamento com os valores da Vértice. 

DO PERÍODO DE INCRIÇÃO: 

Do dia 02/04/2019 a 15/04/2019.  

DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições deverão ser feitas por formulário online, conforme link 

abaixo: 

http://twixar.me/40dK 

O formulário deverá ser preenchido durante o período de inscrição.  

 

DAS ENTREVISTAS: 

Após o período das inscrições, será feita a análise inicial dos currículos e 

horários disponíveis de cada candidato. Em seguida, será marcado via e-mail a 

data de realização das entrevistas individuais e coletivas. 

Os candidatos deverão apresentar-se na sala da empresa, no Centro de 

Engenharias da UFPel, Rua Benjamin Constant 989, na sala A321/A322. Caso 

o candidato não possa comparecer na data estabelecida para entrevista, o 

mesmo deverá encaminhar e-mail com aviso prévio e marcaremos nova data. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Poderá entrar em contato com os integrantes da equipe VÉRTICE. Ou poderá 

entrar em contato por e-mail, WhatsApp e página da VÉRTICE.  

 

      E-mail: vértice.ufpel@gmail.com 

 

   WhatsApp:(53)984113-0232 
 

Página: fb.me/verticeengenhariajr 

about:blank
https://fb.me/verticeengenhariajr


 
 

 

 


