EDITAL 001/2018

Alta Floresta – MT, 15/08/2018

PROGRAMA DE TRAINEE VOLUNTÁRIO EMAE
Em sua 1ª edição, o Programa de Trainee voluntário do EMAE contará
com 20 vagas, tendo como objetivo preparar os acadêmicos do curso de
Engenharia Civil da FADAF, para o mercado de trabalho por meio da vivência
profissional, estimulando o trabalho em equipe, com comprometimento e
qualidade.
O processo seletivo será composto por inscrições online, teste de
conhecimentos básicos em edificações e dinâmica de grupo.
AS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas pelo site da faculdade do dia 20 ao dia
23 de agosto de 2018
OS TESTES
Os candidatos deverão realizar o teste de conhecimentos básicos em
engenharia na sala do oitavo semestre, no dia 27 de agosto de 2018 as 14:00
horas, com duração máxima de 2 (duas) horas. O teste poderá ser: tipo
múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso ou redação técnica.
DINÂMICA DE GRUPO
O candidato deverá participar de uma dinâmica de grupo, no dia 28 e
29 de agosto de 2018 as 14:00 horas na sala do EMAE, que servirá como
critério parcial de avaliação, que levará em consideração a pró-atividade, o
trabalho em equipe e a interação entre os participantes.
RESULTADO
Os aprovados serão divulgados nas mídias da FADAF e via edital, no
dia 04 de setembro de 2018, informando o período para que os aprovados
assinem o termo de voluntariado Trainee para participação dos treinamentos.
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PERFIL DO CANDIDATO
Os participantes deverão estar regularmente matriculados no curso de
Engenharia Civil da FADAF e disponíveis para participar dos cursos de
qualificação.
DOS APROVADOS
Os candidatos aprovados irão receber treinamentos voltados à
Engenharia Civil com os softwares da área com monitoramento de professor ou
algum membro do EMAE. (Os aprovados ficarão responsáveis pela instalação
dos Softwares utilizados no programa trainee).
Os aprovados deverão entregar os projetos e/ou relatórios referentes
aos cursos os quais participar. Após o término do treinamento os candidatos
serão admitidos como membros efetivos do EMAE após assinado o termo de
voluntariado.
O CRONOGRAMA
O cronograma estimado das atividades de treinamento pode ser
alterado desde que de acordo com os professores e informados aos
participantes.

Inscrições – 20 a 23 de Agosto de 2018;
Testes – 27 de Agosto de 2018;
Dinâmica de grupo – 28 e 29 de agosto de 2018;
Resultado Final – 04 de Setembro de 2018.

A FICHA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A
PROFESSORA CELIS BENDER NA FACULDADE, NO PERÍODO
MATUTINO, DO DIA 20 A 23 DE AGOSTO. DAS 7:00 ÁS 11:00 HS.
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FICHA DE INSCRIÇÃO - PROGRAMA TRAINEE EMAE 2018

NOME COMPLETO:
SEMESTRE ATUAL :
EMAIL:
TELEFONE FIXO:

[66]

CELULAR: [66]

ENDEREÇO:
NUMERO:
BAIRRO:
TIPO SANGUÍNEO:
EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL?

ALERGIAS?
SIM [ ] NÃO [ ]

SIM [ ] NÃO [ ]

QUAIS:

SE SIM, QUAL?
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