
EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS EFETIVOS

A CAS Júnior faz saber aos interessados que, no período de 02 de maio a 09 de maio de 2022

ocorrerá o Processo Seletivo “CAS Junior – 2022” para a admissão de Membros Efetivos da

Empresa.

Os membros efetivos da CAS Júnior são integrantes que atuam diretamente nos trabalhos e

projetos desenvolvidos, possuem direito a voto e, ainda, um membro efetivo também pode se

candidatar para cargos da diretoria da empresa.

O Processo Seletivo CAS Júnior - 2022 será regido por este Edital, aprovado em 21 de abril de

2022 pela Assembleia Geral Extraordinária da CAS Junior.

Será aberto no dia 02 de maio de 2022 às 08:00 horas um formulário para inscrição nas vagas

disponíveis e fechará no dia 09 de maio de 2022 às 23:59 horas. Em primeira instância, os

concorrentes serão avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pela CAS Junior.

Posteriormente, os candidatos que passarem para a segunda fase serão entrevistados pelo diretor

responsável pela vaga, pelo diretor presidente e pela diretoria de Gestão de Pessoas. Cada um

desses diretores terá direito a um voto de decisão final.

1. DO OBJETIVO

Recrutar membros com competência e qualificações que estejam aptos a construir postura

profissional ética em relação ao seu trabalho. Seja apto a responder pelos seus atos, cumprindo

as funções que lhe forem delegadas e agindo cooperativamente na CAS Junior não sobrepondo

os seus interesses individuais aos objetivos organizacionais. Estando disposto a conhecer os

princípios do Movimento Empresa Júnior para disseminá-los e, com isso, promover o

desenvolvimento da CAS Junior.



2. DA CAS Junior

A CAS Junior é uma entidade organizada nos termos da Lei nº 13.267 de 6 de abril de 2016,

uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação sem fins

lucrativos, regida pelo estatuto social e pelas disposições normativas aplicáveis. Administrada

por estudantes devidamente matriculados no curso de graduação de bacharelado em Engenharia

Ambiental e Sanitária da Universidade da Federal de Rondônia (UNIR), com o propósito de

realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional

dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. Sua sede está na UNIR, bloco 6,

sala 2 do terceiro piso, cujo endereço se dá na rua Rio Amazonas, número 351 Bairro Jardim

dos Migrantes e foro nesta cidade de Ji-Paraná (CEP 76900-726), estado de Rondônia.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo CAS Junior - 2022 destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento

das vagas para Membros Efetivos.

- A carga horária mínima a ser cumprida pelos membros selecionados será de 8 (oito) horas

obrigatórias semanais.

- Podem se candidatar alunos de terceiro ao nono período do curso;

- Será emitido certificado de participação para os candidatos selecionados, após encerramento

do ciclo;

- O membro da CAS Junior não recebe remuneração, sendo assim, voluntário;

- A efetivação dos aprovados ocorrerá após a divulgação do resultado final no prazo máximo de

3 (três) dias úteis.

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Para concorrer a uma das vagas definidas, o candidato deve estar matriculado em cursos de

graduação da Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná e ter disponibilidade de 12

horas semanais;

(Na hipótese de comprovação de fraude nos dados fornecidos na inscrição, o candidato será

automaticamente eliminado deste Processo Seletivo)

5. DA INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas no período de 02 de maio a 09 de maio de 2022, exclusivamente

nas formas descritas neste edital;



O candidato deverá estar ciente de todas as informações sobre este edital Processo Seletivo CAS

Junior - 2022;

O candidato deverá:

Preencher a ficha de inscrição e questionário online que estará disponível no endereço eletrônico

<https://docs.google.com/forms/d/1IplwSklwGH-HCwLk1y1jj7E7lSOIdVsnhzfo4_Ze62M/edit

> do dia 02 de maio até as 23:59 horas do dia 09 de maio de 2022;

Enviar carta de interesse para o e-mail: gestãodepessoascasjr@gmail.com, entre o dia 02 de

maio até as 23:59 do dia 09 de maio de 2022;

Comparecer a entrevista online com o responsável pela diretoria a qual se candidatou, com o

diretor de gestão de pessoas e com o diretor presidente no dia 12 e 13 de maio de 2022, a data

da entrevista será previamente agendada, onde o candidato receberá o link e o horário para o

comparecimento a reunião, o não comparecimento do candidato é de caráter eliminatório.

O candidato receberá a confirmação de sua inscrição via e-mail entre os dias 03 de maio e 09 de

maio de 2022.

6. DO RECRUTAMENTO

O Recrutamento será realizado em 3 etapas: - Análise da carta de interesse, Inscrição via

formulário e entrevista;

A entrevista ocorrerá nos dias 12 e 13 de maio de 2022, horário a definir com os participantes,

no link <https://meet.google.com/hve-wwsw-nec>. No ato da entrevista o candidato responderá

a perguntas feitas pelos membros avaliadores e esclarecerão possíveis dúvidas. As entrevistas

ocorrerão de forma online.

Pela Análise da inscrição, o candidato que estiver em desacordo com os itens 4 e 5 será

automaticamente eliminado do Processo Seletivo CAS Junior - 2022.

7. DA ELIMINAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA O PROGRAMA TRAINEE

Estará eliminado do Processo Seletivo da CAS Junior - 2022 o candidato que não cumprir todas

as etapas de recrutamento descritas no item 6 deste Edital;

Na apuração do resultado do Recrutamento, ocorrendo empate na última colocação, terá

prioridade, para efeito de aprovação, o candidato de idade superior;

A divulgação do resultado do Recrutamento será enviada para o e-mail dos candidatos no dia 16

de maio de 2022 e impressa e exibida nas redes sociais da CAS Junior.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

https://docs.google.com/forms/d/1IplwSklwGH-HCwLk1y1jj7E7lSOIdVsnhzfo4_Ze62M/edit
https://meet.google.com/hve-wwsw-nec


A inscrição dos candidatos implica na aceitação dos termos deste edital, do Estatuto da CAS

Junior, do Regimento Interno da CAS Junior e do Código de Ética dos Empresários Juniores;

A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja

por decisão unilateral da CAS Junior, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,

sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Eventuais dúvidas e maiores informações: gestãodepessoascasjr@gmail.com

Diretora Presidente

Diretora do Financeiro

Ji-Paraná, 21 de maio de 2022

a) Carta de interesse em participar, que deverá ser assinada e conter,
obrigatoriamente:

I) As motivações pessoais que levaram o(a) candidato(a) a participar
do projeto;

II) As motivações acadêmicas que levaram o(a) candidato(a) a
escolher participar do projeto;

III) A experiência acumulada pelo(a) candidato(a) na participação,
preferencialmente em projetos de extensão, mas também podendo
expor a participação em projetos de pesquisas, ações voltadas
para área da Engenharia Ambiental e Sanitária. Devendo a
experiências ser comprovada por meio de certificados;

IV) Declaração de disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais
para exercer as atividades relativas do Projeto.



b) Da avaliação da carta de interesse em participar do projeto, conforme pontuação
abaixo:

Item Descrição do critério Pontuação
I Correção gramatical, estrutura e desenvolvimento do texto com

fluidez e coerência no encaminhamento lógico da argumentação.
20

II As motivações pessoais que levaram o(a) candidato(a) a
participar do projeto

35

III As motivações acadêmicas que levaram o(a) candidato(a) a
escolher participar do projeto

35

IV A experiência acumulada pelo(a) candidato(a) na participação
de artigos, projetos de pesquisas e extensão, ações voltadas para
área da Engenharia Ambiental e Sanitária

10


