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A Catena Consultoria – Empresa Júnior das Engenharias Civil, Mecânica e
de Produção - nos termos do Estatuto da Empresa Júnior, publicado e
registrado em cartório, que faculta a realização de seleção para membros,
em conformidade com as regulamentações de empresas juniores do Brasil,
torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à
realização da seleção.

1. OBJETIVO

1.1. Este edital dispõe sobre as condições e termos para seleção de
novos Consultores Internos para a Catena Consultoria.

2. CATENA CONSULTORIA

2.1. Localizada no Campus da UFRJ em Macaé, a Catena é uma
Empresa Júnior gerida e constituída por alunos de graduação
em Engenharia de Produção, Civil e Mecânica que alia a
formação acadêmica à vivência prática e metodológica do
mercado, auxiliando no desenvolvimento do espírito crítico,
analítico e empreendedor dos seus membros.

3. BENEFÍCIOS

3.1. Os membros da Catena Consultoria têm como benefícios:

⋅ Oportunidade de atuar na gestão de uma empresa;

⋅ Participar do desenvolvimento e coordenação de projetos de

Consultoria;

⋅ Oportunidade de desenvolver postura e conhecimentos

profissionais;

⋅ Treinamentos voltados ao setor empresarial;

⋅ Vivência empresarial.

4. VAGAS

4.1. DIRETORIA DE MARKETING:

4.1.1. Quantidade de vagas:

⋅ 5 (cinco) vagas para consultor(a) de marketing.
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4.1.2. Descrição da atuação da Diretoria:

⋅ Promover e divulgar as atividades da Catena

Consultoria junto ao seu público interno e externo,
atraindo clientes potenciais;

⋅ Responsabilizar-se pela publicidade e propaganda da

Catena Consultoria, zelando pela boa imagem da
empresa.

⋅ Buscar potenciais clientes para a Catena através da

prospecção ativa e passiva;

⋅ Trabalhar em conjunto com a diretoria de projetos no

acompanhamento das necessidades do cliente;

⋅ Buscar novas possibilidades de serviços, workshops e

projetos na área das engenharias presentes no
Campus;

⋅ Realizar contatos com empresas em busca de parcerias

diversas;

⋅ Coordenar as atividades na área de Marketing, elaborar

material de comunicação interno e externo, tais como
impressos e prospectos;

4.2. DIRETORIA DE GENTE & GESTÃO:

4.2.1. Quantidade de vagas:

⋅ 5 (cinco) vagas para consultor(a) de Gente & Gestão.

4.2.2. Descrição da atuação da Diretoria:

⋅ Fazer o acompanhamento dos deveres da empresa,

garantindo que eles não sofram desvios;

⋅ Buscar treinamentos e cursos visando manter o alto

nível técnico dos membros;

⋅ Acompanhamento de indicadores de desempenho de

membros e das diretorias;
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⋅ Fazer a avaliação dos membros;

⋅ Elaborar e administrar documentações zelando pela

legalidade da Empresa;

⋅ Administrar a renda da empresa, por meio de fluxos de

caixa, planejamento financeiro, controle bancário, tal
como de impostos e de notas fiscais;

⋅ Apresentar, avaliar e responsabilizar-se pelos contratos

da Empresa, que sejam relacionados com os projetos
ou com as parcerias;

⋅ Emitir recibos de pagamento aos clientes;

⋅ Buscar investimentos rentáveis, bem como novas

parcerias;

⋅ Elaborar planilha de compras relacionada às

necessidades das outras diretorias e da Empresa como
um todo, bem como para eventos promovidos pela
Empresa e parceiras;

⋅ Pesquisar preços, optando sempre pelo produto que

oferecer melhor custo-benefício.

4.3. DIRETORIA DE PROJETOS:

4.3.1. Quantidade de vagas:

⋅ 3 (três) vagas para consultor(a) de projetos.

4.3.2. Descrição da atuação da Diretoria:

⋅ Entrar em contato com as empresas que solicitam os

serviços da Catena Consultoria;

⋅ Orientar na seleção de pessoal técnico capacitado e na

seleção de custos e orçamentos;

⋅ Elaborar relatórios técnicos para cada projeto;

⋅ Planejar, executar e monitorar projetos externos;
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⋅ Fidelizar clientes e mantê-los satisfeitos com os

serviços prestados.

4.4. DIRETORIA DE QUALIDADE

4.4.1. Quantidade de vagas:

⋅ 4 (quatro) vagas para consultor(a) de qualidade.

4.4.2. Descrição da atuação da diretoria:

⋅ Executar projetos de melhoria contínua, tanto para a

diretoria quanto para a Catena;

⋅ Pesquisar e implementar ferramentas de qualidade;

⋅ Realizar auditorias internas e externas;

⋅ Revisar e codificar os documentos gerados pela

empresa;

⋅ Arquivar documentos no drive e atualizar a planilha de

documentos;

⋅ Implementar mapeamentos e transformações de

processos;

5. CARGO
5.1. Os cargos ocupados pelos candidatos aprovados e classificados

será o de Consultor Interno das Diretorias Executivas
supracitadas.

5.2. O Consultor dá suporte ao Diretor em suas atividades e
responsabiliza-se por tais atividades na ausência do Diretor
Executivo responsável.

5.3. O regime de trabalho adotado será determinado dependendo da
necessidade de cada diretoria, sendo estimada a
disponibilidade de 4 (quatro) a 10 (dez) horas semanais para
desempenho das atividades.

5.4. O candidato, se aprovado, será alocado para aquele cargo que
melhor se encaixar perante suas competências, podendo haver
mudança dependendo do desempenho no período de teste.

www.catenaconsultoria.com.br



6. PARTICIPAÇÃO

6.1. Para participar do processo seletivo basta ser aluno regular do
curso de Engenharia de Produção, Civil ou Mecânica da UFRJ
– Macaé, e estar devidamente matriculado.

6.2. Experiências prévias profissionais não são necessárias para
ocupar nenhum cargo previsto neste edital.

7. INSCRIÇÃO

7.1. O candidato deverá efetuar sua inscrição para seleção
preenchendo o formulário indicado no site;

7.2. As inscrições serão realizadas no período de 12/07/2021 à
19/07/2021 até às 18h00min.

7.3. As inscrições não serão realizadas, em nenhuma hipótese, fora
do prazo estipulado.

7.4. O período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da Catena
Consultoria, que deverá comunicar através das redes sociais e
do site.

7.5. As inscrições são gratuitas.

8. PROCESSO DE SELEÇÃO

8.1. O processo de seleção acontecerá na forma de dinâmica de
grupo, entrevistas individuais e através de um projeto trainee,
onde serão avaliadas as capacidades de interação interpessoal,
intercâmbio de ideias, facilidade em solucionar problemas em um
curto período de tempo. Para o dia de realização da dinâmica, o
candidato deve estar munido de um documento identificador.
Todas as etapas ocorrerão de forma online, via Google Meets,
tendo por obrigatoriedade a câmera ligada. O link da reunião será
enviado por e-mail.

⋅ DINÂMICA
A dinâmica se constituirá em avaliações relacionadas à
identificação do perfil empreendedor de cada candidato,
sua afinidade com trabalho em equipe e capacidade para
planejar, executar e liderar. Será realizada nos dias
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22/07/2021, 23/07/2021 e 24/07/2021, ainda sem previsão
de horário, logo, no ato da inscrição os candidatos deverão
escolher o dia que for melhor para eles. O resultado desta
etapa será divulgado por e-mail.

⋅ ENTREVISTA
A entrevista acontecerá individualmente no período de
26/07/2021 à 30/07/2021, podendo o candidato ser
convocado mais de uma vez. O horário será marcado
individualmente por e-mail.

⋅ PROJETO TRAINEE
O projeto será voltado para a integração dos membros e
interesses da empresa, desenvolvido por grupos de
candidatos auxiliados pelos integrantes da Catena
Consultoria. Tem início no dia 02/08/2021 e duração de 1
(uma) semanas. A data para apresentação final e o horário
serão definidos posteriormente e o resultado desta etapa
será divulgado por e-mail.

8.2. Em caso de falta sem justificativa, em qualquer uma das etapas,
o candidato será eliminado.

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. Os resultados das etapas que compõem o Processo de Seleção
serão divulgados por e-mail e pelas redes sociais.

9.2. A convocação e o consequente preenchimento das vagas
obedecerão a ordem de classificação e deve ocorrer até o dia
07/08/2021.

9.3. Preenchidas as vagas disponíveis, os demais candidatos
poderão ser chamados nos casos de vacâncias ocorridas no
período de validade do processo e sempre segundo a ordem de
classificação.

9.4. A quantidade de vagas ofertadas por diretoria pode sofrer
alteração conforme decisão da comissão organizadora do
processo seletivo.
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10. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

10.1. Este processo de seleção para novos membros terá validade de
6 (seis) meses, a partir da data de sua homologação, podendo ser
prorrogado.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento
no horário determinado, munido dos documentos especificados
neste edital.

11.2. O candidato deverá observar atentamente os avisos publicados.

11.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
condições estabelecidas neste edital.

11.4. Aquele que não atender à convocação para tomar posse nos
seus referidos cargos será considerado DESISTENTE, não
tendo direito a ocupar o cargo em que foi classificado.
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