EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA QUÍMICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022.2
A EJEQ comunica, por este EDITAL, que estão abertas as inscrições para o primeiro
processo seletivo do segundo semestre de 2022 para escolha de novos membros para a
empresa.
1. INSCRIÇÕES
1.1. O descumprimento de quaisquer requisitos abaixo (do item 1.2 até o item 1.5)
terá como consequência a eliminação do candidato do processo seletivo deste
semestre.
1.2. Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados na
Universidade Federal do Paraná (UFPR) no curso de graduação de Engenharia
Química.
1.3. As inscrições deverão ser feitas, e só serão aceitas no período de 6 de junho
(segunda) até o dia 24 de junho (sexta) de 2022, através do preenchimento
da ficha de inscrição disponível na página da EJEQ no site da empresa na aba
“Processo Seletivo”, através do link https://www.ejeq.com.br/.
1.4. Para a confirmação da inscrição o candidato deverá responder dois formulários
presentes na aba “Processo Seletivo”, sendo um deles o formulário de
personalidade DISC e o outro a ficha de inscrição descrita no item 1.3. Após o
devido
preenchimento,
um
email
deve
ser
enviado
para
gentegestao@ejeq.com.br, com o assunto [CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO],
contendo o nome completo e o anexo de uma foto do candidato.
1.5. Toda a comunicação do candidato será realizada através do e-mail ou
WhatsApp indicados no formulário de inscrição. Todos os e-mails ou mensagens
enviadas com informações importantes sobre possíveis mudanças ou resultados
serão considerados lidos.
2. SELEÇÃO DE CANDIDATOS
2.1. A seleção de candidatos será dividida em 4 etapas (ver item 2.2 do edital),
sendo que o comparecimento a todas as etapas é obrigatório. O não
comparecimento a qualquer etapa acarretará a eliminação do candidato.
2.2. As etapas são:
2.2.1. Etapa 1: Desafio realizado por todos os candidatos inscritos.
2.2.2. Etapa 2: Dinâmica em grupo com os candidatos selecionados pela etapa
1.
2.2.3. Etapa 3: Entrevista individual com os candidatos que forem selecionados
pela etapa 2.
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2.2.4. Etapa 4: Período trainee. Os candidatos selecionados para esta etapa
(aprovados na Etapa 3) passarão por um programa trainee na empresa.
As etapas descritas acima serão explicadas no próximo tópico.
3. DATAS, HORÁRIOS E DEMAIS INFORMAÇÕES
3.1. A etapa do desafio (Etapa 1) será realizada do dia 06 de junho de 2022
(segunda-feira), até às 23:59 do dia 26 de junho de 2022 (domingo). Essa
etapa se trata de um questionário discursivo de 3 perguntas. Enviaremos o
desafio via e-mail, após que todos os requisitos referentes ao item 1.4 sejam
atendidos.
3.2. A etapa de dinâmicas (Etapa 2) acontecerá no dia 02 de julho de 2022
(sábado) podendo ser realizada a partir das 07:30h, com chances de ocorrer
tanto no período matutino quanto vespertino, sendo essa alocação dos membros,
definida pela EJEQ. O evento será presencial e deverá ocorrer na UFPR Campus Centro Politécnico. Haverá uma tolerância de 5 minutos de atraso.
Passando esse período, o candidato será desclassificado.
3.3. A etapa de entrevista individual (Etapa 3) ocorrerá a partir do dia 04 de julho
de 2022 (segunda-feira) até o dia 13 de julho (quarta-feira) com os
aprovados da Etapa 2. A entrevista pode ser feita tanto presencial quanto
virtualmente, sendo assim, o local, a plataforma online e o horário de cada
candidato serão informados junto ao resultado da Etapa 2. O não
comparecimento implicará na desclassificação do candidato.
3.4. A etapa do trainee (Etapa 4), está prevista para iniciar no dia 18 de julho de
2022 (segunda-feira). O trainee é o momento de vivência nas atividades da
empresa, nele os trainees serão alocados em projetos fictícios e reais, bem como
poderão frequentar reuniões e treinamentos disponibilizados pela EJEQ.
Durante todo o período os candidatos serão auxiliados por membros
experientes da empresa, para que possam aprender o máximo possível. O
resultado dos candidatos aprovados para essa etapa será disponibilizado após
o término da etapa, ou seja, após o dia 26 de agosto de 2022 (sexta-feira).
4. RESULTADOS
O resultado da seleção será divulgado ao término da Etapa 4 (item 2.2.4), na
página do Instagram da EJEQ, assim como individualmente via WhatsApp.
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5. EVENTOS DE CASO FORTUITOS OU FORÇA MAIOR
Qualquer termo deste edital poderá ser alterado, mediante ao caso fortuito ou
de força maior, desde que os candidatos sejam comunicados com uma antecedência
mínima de 2 (dois) dias. É de responsabilidade do candidato assegurar condições
propícias à realização das etapas (local com internet, sem distrações e
disponibilidade para os eventos presenciais).

_______________________________
Ana Letícia Waszak da Silva
Diretora Presidente

_______________________________
Ana Laura de Souza Lima
Diretora Vice-Presidente de Gente e
Gestão
Curitiba, 06 de junho de 2022
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Assinaturas
Ana Laura de Souza Lima
CPF: 073.928.479-70
Assinou em 06 jun 2022 às 12:39:41

Ana Letícia Waszak da Silva
CPF: 106.415.789-03
Assinou em 06 jun 2022 às 11:25:47

Log
06 jun 2022, 11:24:25

Operador com email adm-fin-jur@ejeq.com.br na Conta f491ff1d-aed7-4cf6-ab0f-71692acedcc3
criou este documento número 53280fd1-dbb0-41f5-84ac-efec2a7fab0a. Data limite para
assinatura do documento: 06 de julho de 2022 (11:22). Finalização automática após a última
assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 jun 2022, 11:24:27

Operador com email adm-fin-jur@ejeq.com.br na Conta f491ff1d-aed7-4cf6-ab0f-71692acedcc3
adicionou à Lista de Assinatura:
ana.laura@ejeq.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Ana Laura de Souza Lima e CPF 073.928.479-70.

06 jun 2022, 11:24:27

Operador com email adm-fin-jur@ejeq.com.br na Conta f491ff1d-aed7-4cf6-ab0f-71692acedcc3
adicionou à Lista de Assinatura:
ana.waszak@ejeq.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome
Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:
nome completo Ana Letícia Waszak da Silva e CPF 106.415.789-03.

06 jun 2022, 11:25:47

Ana Letícia Waszak da Silva assinou. Pontos de autenticação: email ana.waszak@ejeq.com.br (via
token). CPF informado: 106.415.789-03. IP: 200.17.203.182. Componente de assinatura versão
1.283.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 12:39:41

Ana Laura de Souza Lima assinou. Pontos de autenticação: email ana.laura@ejeq.com.br (via
token). CPF informado: 073.928.479-70. IP: 189.40.71.61. Componente de assinatura versão
1.283.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 12:39:42

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
53280fd1-dbb0-41f5-84ac-efec2a7fab0a.
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envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 53280fd1-dbb0-41f5-84ac-efec2a7fab0a, com os efeitos
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