
 

             

EDITAL DE SELEÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS DA EENERGIA CONSULTORIA JR. 

 

 A EEnergia Consultoria Jr. é uma Empresa de caráter Institucional criada pelos alunos 

da Graduação de Engenharia de Energia, orientada por professores. Tem como intuito ajudar 

no aprendizado e crescimento profissional dentro do período de graduação, prestando 

serviços de inúmeras categorias. Temos o interesse na participação de outros cursos e perfis, 

que venham a acrescentar a nossa estrutura empresarial. 

1. DADOS 

Titulo: ABERTURA DE VAGAS 

Quantidade: 2 vagas 

Carga-horária: 6 horas/semanais 

Vigência: Maio a Novembro de 2017 (podendo ser prorrogado). 

Ao termino do trabalho a Empresa irá emitir um Certificado de horas, assim como uma carta 

de recomendação de trabalho (caso seja satisfatório). Iremos ofertar cursos dentro da 

Empresa para crescimento profissional. 

 

2. CRONOGRAMA 

20/04/2017 a 30/04/2017 Período de inscrição 

01/05/2017 a 05/05/2017 Entrevista 

12/05/2017 Divulgação do resultado 

15/05/2017 Inicio das atividades 

 

3. COMPETÊNCIAS DO CANDIDATO 

1 Vaga Geral:  

 

 Conhecimento de 5S; 

 Planejamento empresarial; 

 Modelo e otimização de processos; 

 Conhecimento Pacote Office; 

 



1 Vaga Geral 

 

 Compete a esse cargo a elaboração de um projeto estético e funcional de um Website; 

 Linguagem de formatação, principalmente HTML5; 

 Conhecimento de Banco de Dado (SQL, Apache ou similar); 

 Softwares de edição e tratamento de imagens; 

 Tratamento de layouts, da navegabilidade e da arquitetura de informação é designer 

 

4. DAS ATIVIDADES 

A. Para vaga geral 1: 

Organizar a estrutura da EEnergia Consultoria Jr. (elaborar fluxogramas, organograma, 

cronograma das atividades). 

B. Para geral 2: 

Criar web site, fazer a manutenção e divulgação das páginas da EEnergia Consultoria Jr., 

realizar assessoria ao setor de marketing.  

 

5.INSCRIÇÃO 

I. Do dia 20/04/2017 a 30/04/2017 deverá ser informado através do e-mail: 

heloisas.eenergiajr@gmail.com a intenção de inscrição, sendo esta efetivada através 

da entrega da documentação exigida abaixo em anexo ao e-mail, dentro dos critérios 

para concessão da vaga. A inscrição será confirmada pelo e-mail 

heloisas.eenergiajr@gmail.com. 

 

Documentos:  

 

 Apresentação do Currículo Lattes atualizado; 

 Histórico escolar simplificado. 

 Carta de Interesse em fazer parte da EEnergia Consultoria Jr. (Com no máximo 1 Folha 

A4 e no mínimo 15 linhas, ARIAL, nº12 e demais normas ABNT). 

 

 

 

Heloisa Sant´Anna M. Gomes 

Diretora de Recursos Humanos 

 

 


