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EDITAL PROCESSO SELETIVO 

A Horizonte Soluções Geofísicas Jr, Empresa Junior de Geofísica da UFF, vem 

por meio deste edital recrutar novos membros para o preenchimento de vagas.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1- Empresa executante: Horizonte Soluções Geofísicas Jr. 

1.2- Departamento de Gestão de Pessoas 

1.3- Número de vagas oferecidas: ______ 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1- Poderão se inscrever alunos de qualquer período 

regularmente matriculados no curso de Geofísica da 

Universidade Federal Fluminense 

2.2 – O candidato deverá enviar para o email do processo 

seletivo (inscricao.horizonte@outlook.com) o Histórico Escolar 

gerado pelo IdUFF (https://sistemas.uff.br/), Curriculum Vitae e  

Comprovante de atividades extracurriculares (monitoria, 

iniciação científica, cursos entre outros).  
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2.3 - As inscrições estarão abertas no periodo de 19 de Outubro 

de 2015, a partir das 08 horas, até o dia 02 de Novembro de 

2015, às 22 horas.  

 

3. SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

 

3.1- A seleção de candidatos será dividida em 3 etapas. O 

comparecimento em todas é obrigatório, acarretando na 

eliminação do candidate em caso de falta.   

3.2- As etapas serão as seguintes: 

3.2.1 – Primeira fase: Consistirá em uma dinâmica de grupo 

que terá caráter eliminatório, onde serão analisados se o 

candidato se enquadra na filosofia da empresa, aspectos 

psicológicos, pró-atividade e trabalho em grupo.  

3.2.2 – Segunda fase: Consistirá em uma entrevista e tarefas 

de departamento. Esta etapa terá caráter 

classificatório/eliminatório onde os candidatos deverão 

apresentar suas habilidades e demonstrar boa capacidade 

comunicativa. 
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3.2.3 – Terceira fase: Semana Trainee Horizonte. A Semana 

Trainee terá caráter eliminatório, onde serão ministrados 

treinamentos e palestras aos candidatos. Serão analisados 

competências individuais e coletivas, bem como disciplina, 

organização, criatividade, capacidade de aprendizagem, 

trabalho em grupo. A Semana Trainee também servirá para 

inserção dos candidatos à cultura da Horizonte, além da 

apresentação e conceitos e ferramentas práticas do cotidiano da 

empresa. 

3.3 – Todas as etapas serão realizadas no Instituto de Geociências 

da Universidade Federal Fluminense e as salas serão divulgadas 

através do e-mail.  

 

4. CRONOGRAMA 

 

4.1 - A primeira fase do Processo Seletivo será realizado dia 

5/11/2015 a partir de 9:00h. O resultado será divulgado atráves do e-mail 

dia 06/11/2015. 

4.2 – A segunda etapa ocorrerá nos dias 09 e 10/11/2015 a partir 

de 10:00h. O resultado será divulgado atráves do e-mail dia 14/11/2015. 

4.3- A Semana Trainee Hozironte sera realizada entre os dias 

16/11/2015 – 27/11/15. O resultado final será divulgado atráves do e-

mail dia 04/12/2015. 
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4.4 – A Cerimônia de Efetivação dos novos membros será realizada 

dia 18/12/2015.  

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

5.1 - No caso de empate, as atividades extracurriculares serão 

avaliadas, sendo a participação em Iniciações Científicas o critério 

de maior peso; a participação em Programas de Monitoria o 

segundo maior peso e os cursos serão analisados em peso menor. 

 

6. TERMO DE VOLUNTARIADO 

 

6.1 - Os candidatos classificados deverão assinar o termo de 

compromisso disponibilizado pelo Departamento de Administração 

e Financeiro no dia da Cerimônia de Efetivação. 

 

 

 

Niterói, 08 de outubro de 2015 

Departamento de Gestão de Pessoas da Horizonte Soluções Geofísicas  

. 


