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EDITAL Nº 001,  DE 11 DE MARÇO DE 2019 

 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE NOVOS MEMBROS DA SUSTENTAR 

JÚNIOR 2019/01 

 

A Diretoria de Recursos Humanos da Sustentar Júnior, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei nº 13.267/2016, faz saber pelo presente Edital que estarão abertas as 

inscrições para o Processo Seletivo de novos membros da equipe Sustentar Jr., conforme 

especificado nos itens a seguir, para o primeiro semestre letivo de 2019. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1. A seleção dos candidatos será regida por este Edital sob a responsabilidade da 

Diretoria de Recursos Humanos e da Sustentar Júnior. 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Lançamento do Edital 11/03/2019 - Perfis Oficiais 

Período de inscrições pelo site: 

www.sustentarjunior.com 

- Etapa I 

11/03/2019 à 

15/03/2019 

Até 23:59 do dia 

15/03/2019 
- 

Divulgação das inscrições 

homologadas 
16/03/2019 - Perfis Oficiais 

Entrevista Individual – Etapa II 
19/03/2019 à 

22/03/2019 
A definir 

Lab. de Projeto 

arquitetônico 

Divulgação dos candidatos  

selecionados da Etapa II  
25/03/2018 - Perfis oficiais 

Dinâmica em Grupo – Etapa III 27/03/2019 A definir A definir 

Resultado candidatos aprovados 01/04/2019 - Perfis oficiais 

Início dos treinamentos – Etapa IV Abril - A definir 
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2.2. Este processo seletivo tem por finalidade selecionar novos membros para compor a 

equipe da Sustentar Jr. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS  

3.1. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Ambiental ou Engenharia 

Civil do IFGoiano - Campus Rio Verde. 

3.2. Os interessados devem ter disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais para 

dedicação às atividades da Empresa, as quais abrangem a execução dos trabalhos 

referentes à Diretoria em que for inserido o candidato aprovado, a presença e participação 

em reuniões, bem como quaisquer outras atividades relacionadas à atuação e manutenção 

da Sustentar Júnior. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão realizadas somente via Internet no endereço eletrônico 

http://www.sustentarjunior.com cronograma estabelecido no Item 1, a partir das do 

primeiro dia de inscrição até as 23:59 do último dia de inscrição, mediante os seguintes 

procedimentos: 

1. Acessar o site http://www.sustentarjunior.com ; 

2. No painel “NOTICIAS E ATIVIDADES”, acessar o Processo Seletivo 2019.1; 

3. Entrar na área de inscrição a partir do “Link de acesso para o formulário de 

inscrição”; 

4. Inserir todos os dados marcados como obrigatórios (Nome, data de nascimento, 

ano de ingresso no curso, telefone, e-mail e etc.); 

5. Enviar o formulário e aguardar retorno e confirmação de inscrição via e-mail. 

 

4.2. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições fora do prazo, por carta, pelos 

correios ou por fax ou qualquer outro meio diferente do estabelecido no presente edital. 

4.3. As inscrições homologadas serão divulgadas no site e nos perfis oficiais da Sustentar 

Júnior. 

4.4. A inscrição do candidato será cancelada automaticamente, a qualquer tempo, se 

verificadas inconsistências quanto aos requisitos fixados neste Edital. 
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5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1. A seleção se realizará nas seguintes etapas: 

   Etapa I – Inscrição 

  Etapa II – Entrevista Individual, de caráter eliminatório, obrigatória para todos os 

candidatos; 

  Etapa III – Dinâmica em Grupo, de caráter eliminatório, obrigatória para todos os 

candidatos;  

  Etapa IV – Resultado candidatos aprovados 

  Etapa V – Início do processo de treinamento. 

5.2. As etapas II e III serão realizadas em horário e local a serem definidos pela Sustentar 

Júnior e previamente divulgados em seus perfis oficiais. 

 

6. DOS CARGOS  

6.1. O cargo é voluntário, ou seja, não há remuneração pelo exercício das atividades nele 

exercidas. 

6.2. O (s) candidato (s) aprovado (s) deverão assinar o Termo de Voluntariado e Termo 

de Compromisso.  

6.3. Atribuições do Cargo: 

6.3.1. Executar as atividades da Sustentar Júnior, de acordo com o respectivo 

cargo atribuído, atendendo sempre o Regimento Interno da empresa. 

6.3.2. Trabalhar de forma proativa, cooperada e flexível. 

6.3.3. Buscar ter um bom desempenho para compor o quadro de membros efetivos 

da Sustentar Júnior. 

 

7. DAS VAGAS 

7.1. O presente Edital será válido somente no decorrer do ano letivo de 2019. 

7.2. Não há limites de vagas para este presente Edital, os candidatos serão avaliados e 

selecionados de acordo com o que a Sustentar Jr. busca para o preenchimento do quadro 

de funcionários. 
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7.3. A Empresa Júnior reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso não 

existam candidatos com perfil adequado para ocupá-las. 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado final será divulgado no site e nos perfis oficiais da Sustentar Júnior, 

conforme cronograma previsto no item 1.  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. Ao se inscrever o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos 

deste Edital. 

9.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo seletivo 

pelos meios eletrônicos. 

9.3. A Sustentar Jr. fará divulgar sempre que necessário, avisos oficiais e normas 

complementares ao presente Edital nas suas redes sociais e no endereço eletrônico 

http://www.sustentarjunior.com . É responsabilidade dos candidatos ficarem atentos a 

qualquer comunicação que, caso necessário, será divulgado pela Internet. 

9.4. Não há previsão de horário fixo para as divulgações de resultados, listas ou links para 

consultas diversas, previstas no cronograma do processo seletivo, podendo realiza-las a 

qualquer momento do dia. 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Jorge Ricardo Rodrigues da Silva 

Diretor de Recursos Humanos 
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