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       RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ALCANCE ENGENHARIA JÚNIOR 

A Alcance – Empresa Júnior de Engenharia Civil / UFPR vem por meio deste documento               
retificar o Edital assinado e divulgado em 27 de fevereiro de 2020, que foi suspenso em 15 de                  
março de 2020 conforme documento publicado no site www.alcancejr.com.br e notificado em            
nossas redes sociais;  

Devido à situação da pandemia do Covid-19 e do posicionamento da Universidade Federal do              
Paraná em retomar as aulas apenas em 02 de maio de 2020, a Alcance Engenharia Júnior                
vem notificar a extensão do prazo das inscrições para o Processo Seletivo 2020 até o dia 03                 
de abril de 2020, às 23h59 horário de Brasília. E comunicar a mudança na execução das                
etapas deste processo, conforme detalhado abaixo.Houveram alterações nos itens: 2.6, 2.7,           
4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.5 e 8.4. 

O Processo Seletivo será regido por este Edital, aprovado em 25 de março de 2020 pela                
Diretoria Executiva e Gerência de Projetos da empresa e pela Equipe do Processo Seletivo,              
em substituição ao edital publicado em 27 de fevereiro de 2020.  

1) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. Antes de fazer sua inscrição, o candidato deverá ler este ou outros editais atentamente, e                
todas as demais informações que venham a ser publicadas e disponibilizadas na página             
www.alcancejr.com.br, na página do Facebook ou Instagram.  

1.2. Só poderá concorrer a uma das vagas definidas neste Edital o candidato que estiver               
regularmente matriculado nos Cursos de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná.            
Na hipótese de se comprovar fraude nos dados fornecidos na inscrição, o candidato será              
automaticamente eliminado desse concurso.  

1.3. Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 12 horas semanais para             
realização das atividades, as quais serão 12 horas presenciais e, também, possíveis horas             
extras entre execução de projetos, reuniões, treinamentos e dedicação à Empresa.  

1.4. O candidato deve possuir afinidade com trabalho em equipe, estar disposto a desenvolver              
o perfil empreendedor, habilidades técnicas e gerenciais, a fim de consolidar a Empresa no              
mercado de trabalho. O futuro da empresa estará em suas mãos.  
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1.5. Todo o trabalho desenvolvido dentro da Alcance Engenharia Júnior é de caráter             
voluntário, não havendo qualquer remuneração monetária pelo exercício de suas atividades. O            
retorno se dá em forma de capacitações, experiências e eventos.  

2) DA INSCRIÇÃO  

2.1. Para participar e validar a inscrição do Processo Seletivo 2020, o candidato deverá,              
obrigatoriamente, preencher corretamente o formulário https://app.pipefy.com/public_form/647961      
com o currículo, vídeo de apresentação de até 1:30 minutos, tabela de horários disponíveis              
para trabalho e foto pessoal. 

1. O currículo deve conter informações pessoais, acadêmicas e profissionais.  

2. O formulário de inscrição se encontra anexado no site em          
https://alcancejr.com.br/processo-seletivo-2020 e em nossas redes sociais      
(Facebook e Instagram).  

3. O vídeo de apresentação deve ter até 1:30 minuto. Nele o candidato deve contar              
sobre si, por que se inscreveu no Processo Seletivo da Alcance o que o faz ir atrás                 
de novos desafios, servindo como um complemento ao currículo, para que a equipe             
do Processo Seletivo possa conhecer melhor o candidato. 

 

2.2. A inscrição deverá ser feita no período de 04 de março de 2020 a partir das 08h00 a 03                    
de abril de 2020, até às 23h59.  

2.3. A confirmação das datas de realização da dinâmica de grupo, bem como a convocação               
para as etapas subsequentes do processo serão enviadas para o e-mail do candidato,             
informado na ficha de inscrição disponibilizada. 

2.4. Não nos responsabilizamos pela não visualização das informações. Apenas se realmente            
houver e for comprovada falha da Alcance Engenharia Júnior.  

2.5 Vale ressaltar que por ser um Processo Seletivo a entrega do currículo é obrigatória,               
porém não é necessário ter experiência em nenhuma área para se candidatar, apenas             
vontade de aprender. 

2.6 No momento devido à quarentena todos os nossos membros encontram-se executando            
as atividades da empresa em suas casas, então se o candidato não tiver meios para gravar o                 
vídeo, entre em contato pelas nossas redes sociais, pelo e-mail          
flavia.rodrigues@alcancejr.com.br , ou pelo telefone (43) 996664091; 

2.7 Haverá no dia 29 de março de 2020 , pelo youtube no canal (qual nome?) às 20:00 horas,                  
live destinada à esclarecimentos sobre o Processo Seletivo e apresentação dos trabalhos            
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executados na empresa, em compensação à que seria apresentada no dia 16 de março no               
Auditório do Cesec. 

3) DAS VAGAS 

3.1. O número de vagas a serem oferecidas pela Alcance Engenharia Júnior no Processo              
Seletivo 2020 será definido de acordo com a demanda da empresa. A alocação dos              
aprovados será feita de forma a aliar o julgamento da Diretoria Executiva e Gerência de               
Projetos com os interesses e as habilidades do aprovado.  

 

4) DAS ETAPAS  

4.1. O Processo Seletivo, em sua totalidade, ocorrerá do dia de 04 de março de 2020 a 23 de                   
maio de 2020 , e será realizado em quatro etapas: inscrição, dinâmicas, entrevistas e             
trainee. 

4.1.1. A primeira etapa corresponde a validação da inscrição pelo correto           
preenchimento da ficha de inscrição.  

Essa etapa destina-se a avaliar um pouco sobre as experiências do candidato, disposição             
com as atividades e disponibilidade de trabalho. 

4.1.2. A segunda etapa corresponderá a uma dinâmica de grupo, a ser realizada no dia               
08 de abril (quarta-feira), via Hangout. Os candidatos aprovados para essa fase serão             
avisados até o dia 06 de abril de 2020 pelo e-mail, disponibilizado na ficha de inscrição, da                 
correta data e horário e do link para execução da dinâmica. 

Essa etapa destina-se a avaliar habilidades como criatividade, capacidade de raciocínio,           
pensamento crítico, postura, comunicação, compreensão, desempenho das tarefas em         
equipe, liderança e outras características.  

No caso do candidato não ter acesso à internet de qualidade, que impossibilite o              
desenvolvimento de algumas das etapas, favor entrar em contato com          
flavia.rodrigues@alcancejr.com.br ou (43)996664091 para podermos auxiliá-lo neste       
processo, uma vez que a empresa preza pela inclusão de todos neste processo. 

4.1.3. A terceira etapa corresponderá a uma entrevista individual, a ser realizada entre os              
dias 14 de abril de 2020 a 22 de abril de 2020 . Os candidatos aprovados para essa fase                  
serão avisados até o dia 10 de abril de 2020.  
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Essa etapa destina-se a avaliar o desempenho e comportamento do candidato           
individualmente.  

4.1.4. A quarta etapa corresponderá ao Programa Trainee , a ser realizado entre os dias              
27 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020 . Os candidatos aprovados para essa etapa                 
serão comunicados até o dia 25 de abril de 2020 via página da Alcance Engenharia Júnior,                
nas redes sociais Instagram e Facebook e também via e-mail. 

Essa etapa destina-se a avaliar o desempenho do candidato durante a realização de             
atividades relacionadas àquelas efetuadas na empresa, como se adequa às tarefas de            
cada Diretoria e executa aquilo que lhe é solicitado. 

4.1.5 O Programa Trainee será realizado entre os dias 27 de abril de 2020 à 01 de maio                  
de 2020 exclusivamente online, com atividades e entregas definidas por cada diretoria e             
explicada aos participantes no início do mesmo. Entre os dias 02 de maio de 2020 à 23 de                  
maio de 2020, o Programa Trainee se dará de forma presencial caso a UFPR retorne               
às atividades, ou de forma online caso a quarentena seja prorrogada.  

4.2. Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias , ou seja, o candidato que foi               
eliminado em uma fase não pode participar da(s) fase(s) seguinte(s).  

4.3. O candidato terá a opção de receber feedbacks sobre seu desempenho em cada etapa               
que tiver concluído, tendo sido aprovado ou não. Os mesmos serão realizados individualmente             
via hangout (devido a quarentena), com data a ser combinada mediante solicitação pelo e-mail              
flavia.rodrigues@alcancejr.com.br . Uma vez que a empresa preza pela melhoria do curso e            
melhoria pessoal dos participantes.  

4.4. Cronograma sujeito a alterações.  

ETAPAS INÍCIO FINAL 

Inscrições 04/03/2020 03/04/2020 

Resultado das inscrições 02/04/2020 06/04/2020 

Dinâmicas de Grupo 08/04/2020 - 

Resultado das Dinâmicas 10/04/2020 - 

Entrevistas 14/04/2020 21/04/2020 

Resultado das Entrevistas 25/04/2020 - 

Programa Trainee 27/04/2020 23/05/2020 

Divulgação dos Aprovados 23/05/2020 24/05/2020 
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5) DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS  

5.1 A primeira atividade consiste no preenchimento da ficha de inscrição, a qual deve ser               
anexado o currículo, tabela com horários disponíveis e vídeo de apresentação de até três              
minutos. 

5.2 . As dinâmicas de grupo serão realizadas via Hangout para evitar aglomerações de             
pessoas em um mesmo ambiente, e as entrevistas serão realizadas também via Hangout com              
horários ainda a definir.  

5.3. Os horários (hora oficial de Brasília) de entrevista de cada candidato serão marcados e               
confirmados via e-mail pessoal.  

5.4. A Alcance Engenharia Júnior reserva-se o direito de alterar as datas de realização das               
etapas previstas neste Edital, bem como o de cancelar o Processo Seletivo, por motivos              
fortuitos ou de força maior, a critério da própria empresa. Em qualquer desses casos, porém, a                
Alcance Engenharia Júnior responsabiliza-se por dar, com a devida antecedência, ampla           
divulgação sobre as alterações feitas.  

5.5. A Alcance reitera que no caso do candidato não ter acesso à internet de qualidade, que                 
impossibilite o desenvolvimento de algumas das etapas, favor entrar em contato com            
flavia.rodrigues@alcancejr.com.br ou (43)996664091 para podermos auxiliá-lo neste       
processo, uma vez que a empresa preza pela inclusão de todos neste processo. 

6) DO RESULTADO  

6.1. A divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita na página da Alcance               
Engenharia Júnior, nas redes sociais Instagram e Facebook e também via e-mail.  

6.2. O resultado final do Processo Seletivo será definido com base no mapeamento de              
competências dos candidatos e no desempenho dos candidatos durante todas as etapas, a             
critério da Diretoria Executiva, da Gerência de Projetos, da Diretoria de Vice-presidência, e da              
Equipe do Processo Seletivo.  

 

7) DA ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS  

7.1. Os candidatos aprovados deverão acompanhar as publicações das convocações na           
página da Alcance Engenharia Júnior, nas redes sociais Instagram e Facebook e via e-mail              
pessoal.  
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7.2. Os candidatos aprovados deverão se apresentar na sede da Alcance Engenharia Júnior             
na data e horário a serem estipulados.  

7.3. Os candidatos aprovados são responsáveis pela atualização dos respectivos dados           
pessoais, inclusive endereço.  

8) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da Alcance             
Engenharia Júnior, Gerência de Projetos e Diretoria de Vice Presidência.  

8.2. A inscrição do candidato no Processo Seletivo 2020 implicará na aceitação de todos os               
termos deste Edital.  

 

8.3. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo, entre em contato pelo e-mail:               
flavia.rodrigues@alcancejr.com.br , pela página do Facebook:     
https://www.facebook.com/alcance.ejr , ou pela página do Instagram:      
www.instagram.com/alcancejr  

8.4. Por fim, a Alcance Engenharia Júnior reitera que não retornará às atividades na              
sede, localizada do Bloco PH do Centro Politécnico, enquanto a Universidade Federal            
do Paraná não dar por encerrada à quarentena para o combate à proliferação do              
Covid-19, enquanto isso todas as atividades serão feitas em Home Office. 

 

Curitiba, 24 de março de 2020.  

 

 
_________________________ 
Flávia Maria Ribeiro Rodrigues 

Diretora Vice-presidente 

Alcance Engenharia Júnior 
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