
 
 
 

EDITAL 01/2020 

 

PROCESSO SELETIVO REMOTO 

  

 

A Diretoria de Operações da Vital Jr. Consultoria e Assessoria em Zootecnia, Empresa Júnior              

de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ torna público, por               

meio do presente edital, o Processo Seletivo Remoto para seleção de novos membros para a               

empresa, no 1º semestre do ano de 2020. 

 

1. APRESENTAÇÃO  

A Vital Jr é a Empresa Júnior de Zootecnia da UFRRJ, fundada em 2010 com o intuito de                  

colocar em prática o que foi aprendido na sala de aula, proporcionando experiência a seus               

membros e o desenvolvimento da agropecuária, onde nossa missão é de melhorar a realidade              

do produtor rural promovendo o seu desenvolvimento por meio da Zootecnia, com serviços             

de qualidade e custos acessíveis, contribuindo com o crescimento pessoal e profissional dos             

seus membros. Nossos projetos são realizados pelos membros da empresa (alunos de            

graduação em Zootecnia), sendo orientados e aprovados pelos renomados professores do           

Instituto de Zootecnia da UFRRJ, contando com o apoio dos laboratórios e instituições             



conveniadas à Universidade, proporcionando alta qualidade nos serviços e preços mais           

vantajosos.  

 

 

2. PÚBLICO ALVO  

As vagas ofertadas pelo processo seletivo são destinadas aos discentes do curso de Zootecnia,              

regularmente matriculados a partir do primeiro semestre do curso de Zootecnia da            

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que queiram exercer e aperfeiçoar seu espírito              

empreendedor e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades de consultoria e assessoria em            

Zootecnia. Observa-se que os discentes que compõe a empresa Júnior exercerão trabalho            

voluntário.  

 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS  

3.1. Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Zootecnia;  

3.2. Ter disponibilidade de cumprir 3 (três) horas semanais obrigatórias, para realização de             

atividades da empresa;  

3.3. Ter disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem definidas pela            

Diretoria Executiva;  

3.4. Ter disponibilidade em em participar de todos os treinamentos que serão realizados             

durante o Processo Seletivo;  

3.5. Ter compromisso e responsabilidade com todas as atividades realizadas dentro da            

empresa;  

 



 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. O período para inscrições do Processo Seletivo inicia-se no dia 24 de fevereiro de 2020                

às 12:00h e termina no dia 03 de abril de 2020 às 23:59h;  

4.2. As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE através do site         

www.vitaljrconsultoria.com na aba de “Processo Seletivo”. 

4.3. A Inscrição será efetivada mediante o recebimento de e-mail de confirmação enviado             

pela equipe responsável a cada participante com um prazo máximo de 3 (três) dias úteis;  

4.4. Caso o candidato eventualmente não receba o e-mail de confirmação de inscrição no              

Processo Seletivo após o prazo indicado, deverá entrar em contato pelo e-mail            

operacoes@vitaljrconsultoria.com;  

 

 

5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO  

O Processo Seletivo será composto por 3 (três) etapas eliminatórias, as quais são Dinâmica de               

Grupo e Entrevista Individual e Processo Trainee. Em virtude da situação atual em que todo               

país se encontra, todas as etapas do Processo Seletivo será adaptado, de forma que nenhum               

dos candidatos terá que fazer seu deslocamento até a sede física da Vital Jr., e todas as etapas                  

acontecerão de forma virtual, por meio dos canais de comunicação que serão passados             

posteriormente. 

 

5.1. DINÂMICA DE GRUPO - Realização de Dinâmica de Grupo realizada no período de 7               

à 13 de Abril de 2020. Serão realizadas conferências on-line onde os candidatos serão              

avaliados, os horários e canal de comunicação serão passados aos candidatos posteriormente.            

http://www.vitaljrconsultoria.com/
mailto:operacoes@vitaljrconsultoria.com


O resultado será informado aos aprovados nesta etapa por e-mail, individualmente, em até 24              

horas. Caso algum candidato queira saber o motivo da “não aprovação” será necessário um              

pedido de feedback através do e-mail operacoes@vitaljrconsultoria.com, o mesmo ser´dado          

no período de 3 (três) dias úteis. 

 

5.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL - A entrevista individual será realizada no período de 14 à              

17 de abril de 2020, os horários serão definidos com cada candidato individualmente, tendo              

tempo predefinido de 30 (trinta) minutos para cada entrevista. As entrevistas serão realizadas             

em conferências on-line, os horários e canal de comunicação serão passados aos candidatos             

posteriormente. A banca responsável será composta pela Diretoria Executiva da Vital Jr e             

quaisquer outro Consultor escolhido pela comissão responsável pela realização do Processo           

Seletivo; O resultado será enviado por e-mail com prazo máximo de 24 horas após a               

realização das entrevistas, com a resposta se foi aprovado ou não aprovado. 

 

5.3. PROCESSO TRAINEE - Sendo aprovado nas duas etapas anteriores, o candidato            

participará da última etapa que começará no dia 20 de abril de 2020, o processo trainee, no                 

qual será avaliado o perfil dos candidatos que receberão treinamentos obrigatórios e            

atividades para serem devidamente executadas no período predeterminado pela Diretoria          

Executiva da Vital Jr. Todas as atividades a serem realizadas pelos candidatos trainees serão              

repassadas posteriormente. 

 

6. DA DISPOSIÇÃO DE VAGAS  

6.1. As vagas ofertadas: Consultores de Operações; Consultores de Mercado e Consultores de             

Projetos;  
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6.2. Após o Processo Trainee serão divulgados os candidatos efetivados como membros da             

Vital Jr, bem como, os setores que atuarão.  

6.3. Os candidatos que por algum motivo não passarem no Processo Seletivo são convidados              

a futuramente participar de novos Editais da Vital Jr.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. Os candidatos que se inscrevem no Processo Seletivo deverão estar de acordo com as               

normas desse edital e estar cientes que devem cumprir todas as etapas do Processo Seletivo               

para sua promoção como novo membro efetivo da Vital Jr;  

7.2. É recomendado ao candidato verifique sua disponibilidade para reuniões, com pelo            

menos, 15 (quinze) minutos de antecedência, pois caso haja algum problema o mesmo pode              

ser resolvido a tempo;  

7.3. Os candidatos que não forem aprovados em alguma das etapas ao ter acesso aos seus                

respectivos resultados poderão pedir, com um prazo de 1 (um) dia a solicitação de feedback               

que deverá ser respondido no próprio e-mail do resultado;  

7.4. A inscrição do candidato reflete sua aceitação das normas estabelecidas pelo presente             

Edital;  

7.5. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo as mesmas podem ser sanadas               

através de envio de um e-mail para operacoes@vitaljrconsultoria.com;  

 

Parágrafo Único - Os horários e datas previstas no presente edital estão sujeitos à mudanças               

e/ou alterações, tendo em vista o contexto atual em que estão inseridos os membros da Vital                

Jr. e os candidatos inscritos para o Processo Seletivo. Caso venha a ocorrer, todos os               
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candidatos envolvidos serão avisados com antecedência, tendo seus horários e datas           

flexibilizados de forma que não prejudique o mesmo em qualquer aspecto. 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Início das inscrições 

online 

24/02/2020 12:00h 

Término das 

inscrições online 

03/04/2020 23:59h 

Dinâmica de Grupo 7 à 13/04/2020 à definir 

Entrevista Individual 14 à 17/04/2020 à definir 

Início do Processo 

Trainee 

20/04/2020 - 

 


