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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ALCANCE ENGENHARIA JÚNIOR 

A Alcance – Empresa Júnior de Engenharia Civil / UFPR faz saber aos interessados que, no período 
de 03 de fevereiro de 2021, das 14h00, a 17 de fevereiro de 2021, às 23h59, estarão abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo Alcance Engenharia Júnior 2021.  

Devido à situação da pandemia do Covid-19, a Alcance Engenharia Júnior vem comunicar que a 
execução de todas as etapas desse processo ocorrerá de forma remota.   

O Processo Seletivo será regido por este Edital, aprovado em 01 de fevereiro de 2021 pela Diretoria 
Executiva da empresa e pela Equipe do Processo Seletivo.  

 

1) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. Antes de fazer sua inscrição, o candidato deverá ler este edital 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 deste 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/ou virtuais 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.  

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.  
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2) DA INSCRIÇÃO   

2.1. Para participar e validar a inscrição do Processo Seletivo 2021, o candidato deverá, 
obrigatoriamente, preencher corretamente os formulários: bit.ly/FitCulturalAlcance2021 e 
bit.ly/PSAlcance2021, sendo este 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. Os formulários de inscrição se encontram anexados no site em 
https://alcancejr.com.br/processo-seletivo-2021/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 e com o que ele deseja se 
conectar no ano de 2021, 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 03 de fevereiro de 2021 a partir das 14h00 a 17 de 
fevereiro de 2021, 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 marinadinnies@alcancejr.com.br, ou pelo 
telefone (41) 99910-1441; 

2.7 Haverá um canal do discord que funcionará para tirar dúvidas dos interessados no Processo 
Seletivo. As datas e horários do plantão de dúvidas serão divulgadas por esse mesmo canal. Haverá 
também no dia 12 de fevereiro de 2021, pelo discord, uma apresentação dos membros da empresa 
sobre os trabalhos executados na empresa. O horário da apresentação será divulgado em nossas 
redes sociais. (Link para ingressar https://discord.gg/cmHeTaAZZw)  

 

3) DAS VAGAS 

3.1. O número de vagas a serem oferecidas pela Alcance Engenharia Júnior no Processo Seletivo 
2021 será definido de acordo com a demanda da empresa. A alocação dos aprovados será feita de 
forma a aliar o julgamento da Diretoria Executiva com os interesses e as habilidades do aprovado.  

http://bit.ly/FitCulturalAlcance2021
http://bit.ly/PSAlcance2021
https://alcancejr.com.br/processo-seletivo-2021/
mailto:marinadinnies@alcancejr.com.br
https://discord.gg/cmHeTaAZZw
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4) DAS ETAPAS  

4.1. O Processo Seletivo, em sua totalidade, ocorrerá do dia de 03 de fevereiro de 2021 a 02 de 
abril de 2021, e será realizado em quatro etapas: inscrição, dinâmicas, entrevistas e trainee. 

4.1.1. A primeira etapa corresponde à 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 nos dias 20 e 
21 de fevereiro (sábado e domingo), via Google Meet, sendo que cada candidato será 
convocado para apenas um dia, de acordo com a distribuição decidida pela Equipe do 
Processo Seletivo. Os candidatos aprovados para essa fase serão avisados até o dia 19 de 
fevereiro de 2021 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 marinadinnies@alcancejr.com.br ou 
(41)99910-1441 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 
25 de fevereiro de 2021 a 02 de março de 2021. Os candidatos aprovados para essa fase 
serão avisados até o dia 24 de fevereiro de 2021.  

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 08 de 
março de 2021 a 02 de abril de 2021. Os candidatos aprovados para essa etapa serão 
comunicados até o dia 05 de março de 2021 via página da Alcance Engenharia Júnior, nas redes 
sociais Instagram e Facebook e 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 exclusivamente online, com atividades e entregas 
definidas por cada diretoria e explicada aos participantes no início do mesmo.  

mailto:marinadinnies@alcancejr.com.br
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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 
Google Meet (devido a quarentena), com data a ser combinada mediante solicitação pelo e-mail 
marinadinnies@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 03/02/2021 17/02/2021 

Resultado das inscrições 18/02/2021 19/02/2021 

Dinâmicas de Grupo 20/02/2021 21/02/2021 

Resultado das Dinâmicas 23/02/2021 24/02/2021 

Entrevistas 25/02/2021 02/03/2021 

Resultado das Entrevistas 04/03/2021 05/03/2021 

Programa Trainee 08/03/2021 02/04/2021 

Divulgação dos Aprovados 02/04/2021 03/04/2021 

5) DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS  

5.1 A primeira atividade consiste no preenchimento do formulário de Fit Cultural e do formulário de 
inscrição, a qual deve ser anexado o currículo, tabela com horários disponíveis e vídeo de 
apresentação de até 1:30 minuto. 

5.2. As dinâmicas de grupo serão realizadas via Google Meet para evitar aglomerações de pessoas 
em um mesmo ambiente, e as entrevistas serão realizadas também via Google Meet 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.  

mailto:marinadinnies@alcancejr.com.br
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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 
marinadinnies@alcancejr.com.br ou (41)99910-1441 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 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, Facebook e via e-mail pessoal.  

7.2. Os candidatos aprovados deverão se apresentar na sede da Alcance Engenharia Júnior ou na 
plataforma de comunicação virtual previamente determinada 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.  

8.2. A inscrição do candidato no Processo Seletivo 2021 implicará na aceitação de todos os termos 
deste Edital.  

 

mailto:marinadinnies@alcancejr.com.br
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8.3. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo, entre em contato pelo e-mail: 
marinadinnies@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 da Covid-19, enquanto 
isso todas as atividades serão feitas em Home Office. 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021.  

 
 

_________________________ 
Marina Dinnies Carneiro Santos 

Diretora de Gente e Gestão 

Alcance Engenharia Júnior 

 

mailto:marinadinnies@alcancejr.com.br
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