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ESA Jr 

 
A diretoria de Gestão de Pessoas da ESA Jr., comunica que estarão abertas as              

inscrições para o Processo Seletivo da ESA Jr., que ocorrerá no período de 10 de               
Fevereiro de 2020 até 21 de Março de 2020, conforme as disposições presentes             
no edital. 

 
1) DO PROGRAMA 
 

 
O Programa trainee da Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental           

da UFBA tem como objetivo promover o desenvolvimento dos graduandos de           
Engenharia Sanitária e Ambiental e do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências          
e Tecnologia da Universidade Federal da Bahia, visando incentivar os mesmos a            
utilizar e inovar em ferramentas que alcancem resultados eficazes em sua área. 

 
 
2) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
● A seleção estará sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas,             

que possui como Diretor Caio B. Pimentel. Apoiado pelas outras diretorias,           
para realização das atividades propostas através da execução desse         
programa. 

● Serão selecionados graduandos da Universidade Federal da Bahia que         
estejam regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Sanitária e         
Ambiental e do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia. 

● Esse processo tem por finalidade a seleção de trainees para a empresa ESA             
Jr. - Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. 

 
 
3) DAS VAGAS  

 
O perfil buscado para a aprovação no Programa Trainee da ESA Jr. , se              

enquadra em pessoas inovadoras, sinérgicas, focadas em resultados, que         
apresentem perfil de liderança, sejam profissionais e comprometidas, além         
de serem engajadas e terem orgulho de ser ESA Jr. 

Essas pessoas devem ser capazes de realizar atividades técnicas da          
Engenharia Sanitária e Ambiental, tal como projetos e serviços descritos no           
portfólio da empresa, além das atividades administrativas. Salientamos que         
essas habilidades são também desenvolvidas através de capacitação enquanto         
membro da empresa.  
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4) DAS INSCRIÇÕES  

 
 

● As inscrições estarão abertas no período de 10 de Fevereiro à 21 de             
Março de 2020 às 23:59 no horário de Brasília. 

● As inscrições serão realizadas através de formulário de inscrição online. 
● Deverão ser enviados ao endereço de e-mail dgp@esajr.com os seguintes          

documentos: Currículo, horário das disciplinas matriculadas neste       
período - 2020.1 (comprovante de matrícula) e histórico escolar da          
instituição (UFBA).  

● Haverá confirmação de inscrição via whatsapp ou E-mail. 
 
5) DAS ETAPAS 
 

● O Processo Seletivo será composto por 2 (duas) etapas: 
  
          5.1) Dinâmica,  entrevista e Fit de Cultura. 
  
                   - A dinâmica será realizada no dia 30/03 (Segunda).  

- A entrevista será marcada logo após a inscrição e envio dos documentos,              
e ocorrerá entre 23/03 e 27/03. Junto a esta etapa será realizado um fit de cultura                
em uma espécie de formulário. 

- A Divulgação dos resultados da primeira fase será realizada no dia             
31/03 (Terça-feira). 

 
           5.2) Rodízios do PT (Programa Trainee) 
  

- Os candidatos aprovados na primeira fase do Processo Seletivo serão             
divididos em grupos. Os trainees de cada grupo passarão uma semana           
desenvolvendo cada competência do Programa, além de formarem um         
grupo de projetos no período de três semanas. Na última semana haverá            
a entrega de um projeto de conclusão. Essa etapa acontecerá A partir            
do dia 01/04 até 30/05. 

                      - Divulgação dos aprovados será até o dia 01/06 (Segunda-feira). 
 
6) DA CONVOCAÇÃO 

 
● Os candidatos aprovados serão convocados e assinarão termo de         

compromisso durante AGE de Efetivação. 
● A convocação será realizada através das redes sociais da ESA Jr.  
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7) DA VIGÊNCIA  

  
● A carga horária mínima requerida para participação na empresa é de: 4h            

(quatro horas) semanais presenciais, sendo distribuídas em escalonamento        
disponibilizado para a empresa. Tais horários são flexíveis caso esta          
flexibilidade esteja acordada entre o membro solicitante e a Diretoria de           
Gestão de Pessoas. Além disso, as atividades que não forem possíveis de            
cumprir durante o horário presencial em sede devem ser executadas como           
home office. 

 
8) DOS PRAZOS 
  

O cronograma do Processo Seletivo encontra-se na tabela abaixo: 
  

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 10/02 à 21/03 - Formulário de inscrição   
no site da ESA Jr. 

Envio de documentos 10/02 à 21/03 - dgp@esajr.com 

Entrevistas 23/03 à 27/03 Marcado 
com o 

candidato 
 

Plataforma Virtual 
‘Meet hangouts’ 

Dinâmica 30/03 A 
confirmar  

Plataforma Virtual 
‘Meet hangouts’ 

Programa Trainee 01/04 à 30/05 - - 

Tabela 1: Cronograma do Processo Seletivo 
 
 
9)  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

● Todos os candidatos, convocados ou não, no ato da inscrição recebem           
automaticamente o direito a um feedback a ser realizado pela Diretoria de            
Gestão de Pessoas. Para solicitá-lo, o candidato deverá enviar um e-mail           
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para dgp@esajr.com no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a             
divulgação do resultado final; 

● Qualquer termo deste edital poderá ser alterado mediante caso fortuito ou           
de força maior, desde que todos os candidatos sejam comunicados com           
antecedência. 
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