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EDITAL Nº 01/2017 

A SetApp torna público, através deste edital, a abertura do processo seletivo com             
finalidade de recrutar e selecionar acadêmicos para as vagas de trainee . 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo destina-se a todos os alunos matriculados no curso           
de Ciência da Computação da Universidade Federal de Viçosa (UFV) -           
Campus  Florestal e que sejam membros afiliados da SetApp. 

1.2. O candidato selecionado será voluntário, sendo assim, não será         
remunerado pelas atividades desenvolvidas na empresa. 

1.3. A SetApp reserva-se no direito de não preencher todas as vagas, caso            
não existam candidatos com o perfil adequado para ocupá-las. 

1.4. Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato enviando um            
e-mail para: recrutamento@setappufv.com.br. 

2. SOBRE A SETAPP 

2.1. É uma associação sem fins lucrativos e seus integrantes são estudantes           
do curso de Ciência da Computação da UFV - Campus  Florestal. 

2.2. A SetApp adota como princípios, uma postura empreendedora,        
compromisso com resultados, transparência, sinergia e o orgulho de ser          
MEJ (Movimento Empresa Júnior). 

2.3. São alguns dos objetivos da empresa: 

2.3.1. Prestação de serviços relacionados a qualquer âmbito do campo         
da ciência da computação. 

2.3.2. O trabalho a favor dos talentos pessoais e da capacitação humana           
e profissional dos acadêmicos. 

2.3.3. A valorização dos alunos e profissionais do campus no mercado de           
trabalho e no espaço acadêmico. 

SetApp 2017 
www.setappufv.com.br 

1 



 
Universidade Federal de Viçosa - Campus  Florestal 

Curso Bacharelado em Ciência da Computação 
Empresa Júnior SetApp 

 
 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Cada candidato deve preencher ao formulário que se encontra no link:           
https://goo.gl/forms/rE9D3BPkzisSinH73 . 

3.2. As inscrições estarão abertas pelo período de 15/03/2017 (quarta-feira)         
até 21/03/2017 (terça-feira) às 23:59h. 

3.3. Após sua inscrição, dentro de, no máximo 24 horas, entraremos em           
contato por e-mail confirmando sua participação no processo seletivo. 

4. VAGAS 

4.1. Serão oferecidas 12 vagas distribuídas entre os setores da empresa          
conforme descrito abaixo: 

4.1.1. Administrativo-Financeiro: 1 vaga; 
4.1.2. Comercial: 1 vaga; 
4.1.3. Comunicação: 2 vagas; 
4.1.4. Gestão de Pessoas: 1 vaga; 
4.1.5. Projetos: 6 vagas; 
4.1.6. Qualidade: 1 vaga. 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. O processo de seleção será dividido em 3 (três) etapas. 

5.1.1. 1ª etapa - Inscrição: 

5.1.1.1. Será feita conforme descrito nos subitens contidos no item         
3. 

5.1.2. 2ª etapa - Entrevista: 

5.1.2.1. A entrevista será realizada na sede da SetApp; 

5.1.2.2. A data e horário das entrevistas será divulgado via e-mail; 

5.1.2.3. Caso o perfil do candidato não esteja de acordo com o setor            
escolhido, o candidato poderá ser procurado pelo setor de         
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Gestão de Pessoas com o intuito de convidá-lo para         
participar como trainee  em outro setor. 

5.1.2.4. A lista dos candidatos selecionados para a terceira etapa         
será divulgada através do nosso facebook      
(https://www.facebook.com/SetAppUFV/?fref=ts). Os  
candidatos também serão informados via e-mail. 

5.1.2.5. Aos inscritos no setor de comunicação, será feita uma         
avaliação prática de criação/edição de imagem. O candidato        
deverá levar seu Computador Pessoal (PC) com o editor de          
imagem de sua preferência para a realização da avaliação. 

5.1.2.6. Aos inscritos no setor de projetos, será feita uma avaliação          
prática de programação. O candidato deverá levar seu PC         
com o ambiente de programação de sua preferência para a          
realização da avaliação. 

Observação: O candidato que se ausentar nessa etapa será         
desclassificado. 

5.1.3. 3ª etapa - Processo Trainee 

5.1.3.1. Os trainees selecionados deverão: 

a. Se mostrar engajado com as tarefas da empresa; 
b. Ter um potencial empreendedor e pró-atividade em       

participar da SetApp e do MEJ - Florestal; 
c. Zelar pelo patrimônio da SetApp; 
d. Desempenhar com responsabilidade e seriedade as tarefas       

que for designado. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O candidato que se inscrever no processo seletivo, declara ter lido e estar             
de acordo com os termos deste edital. 

6.2. Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela          
Diretoria Executiva da SetApp. 
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Florestal, 15 de março de 2017. 

Kayque Avelar Oliveira 
Diretor de Gestão de Pessoas 

 
Douglas da Cruz Pereira 

Membro efetivo de Gestão de Pessoas 
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