
 
 
 

SPELL JR ASSESSORIA EM LÍNGUA INGLESA 

EDITAL N.o 01/2020  

A Spell Empresa Júnior, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das 

normas previstas no seu Estatuto Social e Regimento Interno, torna público o edital 

referente à abertura de inscrições, estabelecendo normas relativas à realização do 

Processo Seletivo destinado à contratação de TRAINEES para atuarem na Empresa, de 

modo que estes passem por treinamento até se tornarem novos empresários juniores.  

1 OBJETIVOS  

1.1 O presente edital dispõe sobre as condições de seleção para Trainee da Spell 

Empresa Jr.  

2 DA SPELL EMPRESA JÚNIOR  

2.1 A Spell EMPRESA JR é uma empresa júnior da área de Letras Inglês, de pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ de nº 36.269.740/0001-75, sem fins 

lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e com sede localizada no Campus 

Caraúbas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) situada na RN 233 

(Caraúbas/Apodi), KM 01, Sítio Nova Esperança II, na cidade de Caraúbas, estado do 

Rio Grande do Norte. Tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento do 

estudante, visando o seu desenvolvimento acadêmico, profissional e humano, bem como 

incentivando o seu espírito empreendedor, com o propósito de proporcionar aos seus 

associados as condições necessárias à aplicação prática dos conhecimentos estudados ao 

longo de sua formação.  

3 DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES  

3.1 O preenchimento das vagas obedecerá ordem de classificação.  

3.2 Preenchidas as vagas disponíveis, os demais candidatos aprovados serão 

aproveitados nos casos de vacâncias ocorridas no período de validade do processo, 

sempre seguindo a ordem de classificação.  

3.3 As vagas para o cargo de Trainee serão ocupadas de acordo com a necessidade de 

alocação, dentro do período de seleção.  

 

3.4 Serão ofertadas vagas para cargo efetivo, após o processo seletivo Trainee, de 

acordo com a necessidade, nas áreas de marketing & comunicação, projetos, 

administrativo-financeiro e gestão de pessoas.  

 

3.5 O candidato à Trainee deve se inscrever no processo destacando a área de 

afinidade.  

 



 
 
 

3.6 O Trainee passará por avaliações, que se adequem ao perfil da empresa júnior.  

 

3.7 Após aprovação no processo, o Trainee ainda estará sujeito a suspensão dentro do 

período de atuação, antes da efetivação.  

 

3.8 Para efetivação, os cargos serão preenchidos de forma a suprir as necessidades 

da estrutura organizacional vigente.  

4 REQUISITOS NECESSÁRIOS  

4.1 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Letras Inglês 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).  

 

4.2 Ter disposição para aprender e sair da zona de conforto.  

 

4.3 Estar disposto a ter compromisso e responsabilidades para com a empresa.  

 

4.4 Ter disponibilidade de 06h semanais para os trabalhos a serem desenvolvidos 

pela empresa júnior.  

 

5 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

5.1 Formulário de inscrição (Clique Aqui)  

6 DAS INSCRIÇÕES  

6.1 As inscrições serão realizadas pelo formulário de inscrição 

6.2 PERÍODO: 11/03/2020 a 18/03/2020.  

7 PROCESSOS DE SELEÇÃO  

7.1 O processo de seleção compreenderá 6 fases e seus resultados serão divulgados 

através do e- mail da Spell Jr., bem como através das redes sociais da Spell Jr. 

A seleção dos trainees será realizada a partir das seguintes etapas:  

1a FASE: Preenchimento de formulário online;  

2a FASE: Entrevista individual (LEVAR PARA A ENTREVISTA: CURRÍCULO, 

HISTÓRICO ACADÊMICO E ATESTADO DE MATRÍCULA);  

3a FASE: Dinâmica de Grupo;  

https://forms.gle/PvgFSSEEgKDSwwWU8


 
 
 

4a FASE: Reunião 

5a Processo Trainee;  

Ao final de cada etapa, os candidatos serão ranqueados de acordo com as 

pontuações obtidas.  

8 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

8.1 Em caso de empate será feito um teste de desempate entre os candidatos.  

9 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

9.1 RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO TRAINEE: 30/03/2020  

9.2 RESULTADO FINAL DOS CARGOS EFETIVOS: 05/05/2020 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento no horário 

determinado nas etapas do processo de seleção.  

10.2 O candidato deverá observar, atentamente, os avisos publicados.  

10.3 Aqueles que não atenderem à convocação para tomar posse nos seus referidos 

cargos serão considerados DESISTENTES, não tendo direito a ocupar o cargo em que 

foi classificado e sendo colocado em último lugar na lista de espera.  

10.4 Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 9601-5204 ou pelo e-

mail: spelljrassesoria@gmail.com 

11 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do edital 11/03/2020 

Inscrições 11/03/2020 a 18/03/2020 

Entrevistas individuais 23/03/2020 a 24/03/2020 

Dinâmica de Grupos 1 25/03/2020 

Dinâmica de Grupos 2 26/03/2020 

Resultado Processo Trainee 30/03/2020 

Resultado efetivação final 05/05/2020 

mailto:spelljrassesoria@gmail.com


 
 
 

Caraúbas, Grande do Norte, 11 de Março de 2020. 

 

 

Bárbara Precilia Bezerra 

Diretora de Gestão de Pessoas 


