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PROCESSO SELETIVO 2021.1 EDITAL DE SELEÇÃO Nº 009/2021
A VALE VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS torna público as normas
previstas neste edital do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas para o
primeiro semestre letivo de 2021, para atuar como Trainee, ao ser aprovado o mesmo
estará apto a se tornar Membro Efetivo, em conformidade com as exigências do
Regimento Interno. Este edital é válido pelo período de 03/04/2020 a 24/05/2020.

1. DO OBJETIVO
O objetivo deste edital é recrutar pessoas aptas e dispostas a dedicar-se à
Vale Verde com foco em resultados, que coloquem a EJ como prioridade,
pessoas proativas, com escuta ativa, colaboradores, que se isentem de dar
opiniões e a tomada de decisões. Assim, aptas a lidarem com pressão
devido ao momento atual da empresa com foco na Federação e
interessadas a transformar a empresa em uma EJ que bate meta.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o processo trainee. Todas as
vagas não serão preenchidas necessariamente, dependendo do
desempenho dos candidatos e de acordo com a necessidade da empresa.
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO
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3.1. Estar regularmente matriculado a partir do 1º período no curso de
Gestão Ambiental na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –
Instituto Três Rios;

3.2.

Ter disponibilidade para dedicar, pelo menos, 6 horas semanais às
atividades da empresa.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições ocorrerão do dia 03/05/2021 ao dia 09/05/2021;
4.2.

As inscrições serão realizadas a partir do preenchimento da ficha de
inscrição online que será disponibilizada nas redes sociais, e envio
de documentação que deverão ser anexadas em formato PDF direto
nesse mesmo formulário.

4.3.

A confirmação da inscrição somente se dará aos candidatos que
enviarem toda a documentação prevista neste edital juntamente
com a ficha de inscrição online devidamente preenchida.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1º PASSO - CADASTRO ONLINE

1. Preenchimento
da
do Formulário disponibilizado.

ficha

de

inscrição será feita através

2° PASSO – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
a) Atestado de matrícula (emitido no SIGAA);
b) Currículo Vitae em pdf (com foto);
c) Captura de tela do resultado obtido pelo Teste Gratuito de Personalidade
(só clicar aqui) e (somente o tipo de personalidade e as porcentagens,
não é necessário o texto posterior).
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6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

Fase

Período

Caráter

Inscrições

03/05/2021 a 09/05/2021

-

Análise cadastral

10/05/2021 a 11/05/2021

Avaliativo

Dinâmica

11/05/2021 a 14/05/2021

Eliminatório

Entrevista

17/05/2021 a 18/05/2021

Eliminatório

Resultado

24/05/2021

-
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Todos as fases do processo seletivo, como também os treinamentos
posteriores, serão realizados à distância devido a pandemia. Por isso
é necessário que o candidato tenha disponibilidade de acesso à
internet. O não comparecimento a qualquer uma das etapas
apresentadas acima implicará, automaticamente, na eliminação do
candidato ou caso ocorra qualquer contratempo, deve avisar a equipe
com aviso prévio.
7. DA EFETIVAÇÃO DOS MEMBROS TRAINEES
7.1. Após a divulgação dos resultados, os selecionados receberão
treinamentos e atividades a serem desenvolvidas, passarão por avaliação
por parte da Diretoria de Gestão de Pessoas a partir de análises de
frequência, rendimento e produtividade;
7.2.

A admissão ao cargo de membro efetivo se dará aos trainees que
após o período de treinamento e avaliação de 1 (um) mês obtiver
avaliação da Diretoria de Gestão de Pessoas e apresentar bons
índices de rendimento mediante relatório apresentado pelas demais
diretorias.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado estará disponível a partir do dia 24/05/2021 enviado aos
candidatos através do e-mail informado na ficha de inscrição online e
através das mídias digitais.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.

Ao inscrever-se no Processo Seletivo o candidato estará
reconhecendo sua aceitação das normas estabelecidas neste edital.

9.2.

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Diretoria
Executiva da Vale Verde Soluções e Serviços Ambientais.
Diretoria Executiva
Vale Verde Serviços e Soluções Ambientais
E-mail: valeverdessa@gmail.com

Três Rios, 17 de Abril de 2021.
Vale Verde Soluções e Serviços Ambientais
Rua Prefeito Alberto Lavinas, 1847. Centro, Três Rios, RJ, Prédio Norte. 2º Andar, Sala 06.
www.valeverdessa.com.br / valeverdessa@gmail.com.

