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EDITAL 2020.2 – RAMO DA TERRA EMPRESA JÚNIOR

1. QUEM SOMOS?

A Ramo da Terra Empresa Júnior de Engenharia Agronômica,

foi fundada em agosto de 2013 por estudantes do curso de

Engenharia Agronômica da Faculdade de Engenharia de Ilha

Solteira (UNESP), se encontrando na posição de associação

civil, sem fins lucrativos, de direito privado, autônoma e

apartidária, que busca, de acordo com valores e missão, realizar

projetos de alta qualidade, que impacte a vida de pequenos e

grandes produtores, além de proporcionar conhecimento e

experiências teóricas e práticas para os membros que fazem parte

dela. Possui sede na cidade de Ilha Solteira - SP, com apoio da

Universidade.

2. REMUNERAÇÃO

A RAMO DA TERRA EMPRESA JÚNIOR DE

ENGENHARIA AGRONÔMICA, por se tratar de uma

instituição sem fins lucrativos, não remunera os seus membros

de forma financeira, pois o nosso objetivo é capacitar os alunos

por meio do trabalho voluntário, através de vivência empresarial,

capacitações, treinamento e conhecimentos técnicos que colocam

em prática os aprendizados teóricos fornecidos pela

Universidade e certificação.

3. CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE NOVOS

MEMBROS

A RAMO DA TERRA EMPRESA JÚNIOR DE

ENGENHARIA AGRONÔMICA, torna público para os

discentes do curso de Engenharia Agronômica na Universidade

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Ilha 
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Diretoria de Gente e Gestão: detém as responsabilidades de

recursos humanos, capacitações, administrativa, jurídica e

financeira;

Diretoria de Marketing: detém as responsabilidades de

buscar novas estratégias de mercado e aplicação, mediar o

contato da empresa com o cliente, publicidade e venda;

Diretoria de Projetos: detém as responsabilidades de

gerenciar todos os projetos em execução, garantindo máxima

qualidade na entrega do mesmo, sanando as dores do cliente.

Solteira, as inscrições para o PROCESSO SELETIVO 2020.2,

destinado a recrutar e selecionar novos membros, com inscrições

a partir do dia 21/09/2020 até 04/10/2020, com vagas destinadas

a todas as três diretorias (Gente e Gestão, Marketing e Projetos).

4. NOSSAS DIRETORIAS

Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia

Agronômica, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de

Mesquita Filho”, Campus de Ilha Solteira;

Ter disponível o horário das 19 horas todas as quartas-feiras

(além de outro dia da semana e seu respectivo horário destinado

a reunião da sua respectiva diretoria);

Ter disponibilidade para atividades a se realizar dentro e fora

da instituição;

Cumprir as determinações deste edital, bem como o estatuto.

5. REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS
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Resultado da segunda fase                        

Entrevistas                                     

Resultado das entrevistas                        

 

Inscrição                                            21/09/2020 a 04/10/2020
Primeira fase                                                  07/10/2020

Segunda fase                                    13/10/2020 a 15/10/2020

6. CRONOGRAMA

Abaixo está o cronograma que deverá ser seguido,

rigorosamente, durante todo o processo:

7.  ETAPAS

Todo o processo será realizado integralmente de forma virtual,

portanto, é imprescindível que os candidatos acessem com

antecedência o aplicativo/plataforma online que será utilizado

(Google Meet), todos, obrigatoriamente, com os recursos

audiovisuais (câmera e microfone) ativados. A tolerância será

de 10 minutos e o não cumprimento resultará na

desclassificação automática.

- Inscrições: As inscrições serão feitas a partir do formulário

divulgado. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. A

falta do preenchimento de algum campo resultará na

desclassificação imediata do candidato. O prazo de inscrição

será do dia 21 de setembro até o dia 04 de outubro.

- Primeira fase: Será de forma assíncrona, no dia 07 de

outubro (quarta-feira), os candidatos terão das 08:00 horas da

manhã até às 18:00 horas da tarde para responder o formulário

de "Personalidade e Valores" e realizar uma dinâmica

individual. O resultado será enviado por e-mail no dia seguinte,

08 de outubro, para cada candidato.
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27/10/2020

20/10/2020 a 22/10/2020

16/10/2020



- Segunda fase: Os aprovados da primeira fase serão separados

em grupos, em que realizarão uma dinâmica entre o dia 13 até o

dia 15 de outubro, onde antecipadamente a equipe do processo

seletivo irá enviar a data e horário de cada grupo por mensagem

e e-mail. 

- Entrevista: Acontecerá entre os dias 20 a 22 de outubro, com

os aprovados da segunda fase.

A entrevista será individual com hora e data marcada,

informações estas que serão enviadas antecipadamente para o

e-mail de cada candidato (a). O resultado será enviado na

semana seguinte, até o dia 27 de outubro.

8. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

 

Implicará na eliminação automática daqueles candidatos que:

Não comparecer em alguma etapa;

Perturbar de algum modo, a ordem dos trabalhos devido a

algum comportamento indevido;

Atraso (ultrapassando a tolerância de 10 minutos além do

horário pré-estabelecido); 

Utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;

Não utilizar de recursos audiovisuais (câmera e microfone)

ativados;

Descumprir qualquer determinação deste edital. 
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9. FEEDBACK

O feedback será oferecido a todos os candidatos que fizerem

solicitação, aprovados ou não aprovados. Em ambas as

circunstâncias o candidato deve (ou não) solicitar o mesmo

enviando um e-mail para ps.ramodaterra@gmail.com após o

término do Processo 

Seletivo e receberão pelo mesmo e-mail o seu respectivo

feedback. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reserva-se a Empresa Júnior Ramo da Terra o direito de

modificar as datas de realização das fases previstas neste edital,

assim como cancelar o Processo Seletivo por motivo de forças

maiores;

Cabe ao(a) candidato(a) a responsabilidade de acompanhar as

publicações, mensagens e e-mails com comunicados referentes

a este processo seletivo;

O(A) candidato(a) deve se manter disponível em todos os dias

e horários das etapas do processo seletivo;

O(A) candidato(a) que porventura não estiver disponível em

algum dos horários reservados para as etapas do processo

seletivo deverá obrigatoriamente entrar em contato com a

equipe do processo seletivo através do e-mail

ps.ramodaterra@gmail.com informando a data, horário e

justificativa;

Participar deste Processo Seletivo implicará na aceitação das

normas contidas neste edital, e em eventuais comunicados

divulgados;



Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Letícia - Vice - Presidente (67) 9680-2365

Vinicius - Diretor de Gente e Gestão (18) 99693-8470

Paula - Gerente de Recursos Humanos (16) 99737-7033

Thayná - Gerente de Recursos Humanos (18) 99708-8590

Victória - Gerente Administrativa  (11) 96919-5631

Marisa - Gerente Financeira (18) 99131-9791

Ou pelo e-mail ps.ramodaterra@gmail.com
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