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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2021.1 DA IDEALIZE JUNIOR 

 

A Empresa Júnior de Arquitetura e Urbanismo iDealize Júnior torna público o 

presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos relativos ao processo seletivo 

do primeiro semestre de 2021. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo do Centro Superior da Região Sul, 

da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

1.2. Os interessados devem ter disponibilidade de (no mínimo) 10 horas semanais 

para dedicação às atividades da Empresa Júnior, as quais serão distribuídas entre 

execução de trabalhos referente à diretoria ao qual forem locados, bem como 

reuniões, dentre outras atividades. 

 

1.3. Os candidatos devem estar disponíveis para participar de treinamentos, 

capacitações, cursos e eventos disponibilizados pela Empresa e pelo Movimento 

Empresa Júnior, a fim de aprimorar conhecimentos profissionais e pessoais. 

 

1.4. A função de Membro Efetivo é voluntária, não havendo remuneração pelo 

exercício de suas atividades. 

 

2. DOS CARGOS INICIAIS 

a) Assessor de Presidência; 

b) Assessor de Vice Presidência; 

c) Assessor de Projetos; 

d) Assessor de Marketing; 

e) Assessor de Comercial. 

 

Todos os cargos possuem carga horária semanal obrigatória de 10h (dez horas). 
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2.1. A iDealize Júnior reserva-se no direito de não preencher todas as (ou nenhuma) 

vaga (s), caso não existam candidatos com o perfil adequado para ocupá-las. 

 

3. DAS ETAPAS 

3.1. O Processo será composto por 4 (quatro) etapas, sendo 3 (três) destas 

eliminatórias: 

 

I. Inscrição e Questionário  

a) O período de inscrições, junto ao preenchimento do questionário, inicia-se no dia 

25 de janeiro de 2021, às 18:00, e termina no dia 04 de fevereiro de 2021, às 23:59. 

 

b) As inscrições e o preenchimento do questionário serão realizados, 

exclusivamente, via formulário online, que se encontra no site da Empresa 

(https://idealizejr.com.br/) através da aba “Processo Seletivo”. 

 

c) No dia 05 de fevereiro de 2021, a equipe responsável enviará um e-mail para 

confirmar a sua inscrição. Verifique a sua caixa de spam. Caso isso não aconteça, 

entre em contato pelo email vicepresidencia@idealizejr.com.br. 

 

d) O formulário de inscrição e o questionário deverão ser preenchidos apenas uma 

vez. O não cumprimento dessa regra ocasionará em eliminação do candidato. 

 

II. Dinâmicas 

a) A data da realização das dinâmicas será dia 05 de fevereiro de 2021, às 18:30. 

b) As dinâmicas serão realizadas virtualmente, através da plataforma Google Meet 

ou Zoom, com um link disponibilizado via WhatsApp de cada participante. É 

importante que o candidato já tenha instalado previamente ambos os aplicativos. 

c) Essa etapa será eliminatória. 

d) O não comparecimento a esta etapa ou atraso, sem justificativa prévia, 

ocasionará na eliminação automática do candidato. 

e) A lista com os classificados para a próxima etapa será divulgada no site da 

Empresa (https://idealizejr.com.br/), através da aba “Processo Seletivo”, no dia 06 
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de fevereiro de 2021, a partir das 20:00. 

 

III. Entrevista Individual 

a) As entrevistas serão realizadas entre os dias 08 e 11 de fevereiro de 2021, com 

horário definido posteriormente para cada participante, que será enviado através 

do e-mail ou WhatsApp. 

b) As entrevistas serão realizadas virtualmente, através da plataforma Google Meet 

ou Zoom, com um link disponibilizado via WhatsApp de cada participante. É 

importante que o candidato já tenha instalado previamente ambos os aplicativos. 

c) Essa etapa será eliminatória.  

d) O não comparecimento a esta etapa ou atraso, sem justificativa prévia, 

ocasionará na eliminação automática do candidato. 

e) O áudio dessa etapa será gravado. 

f) A lista com os classificados para a próxima etapa será divulgada no site da 

Empresa (https://idealizejr.com.br/), através da aba “Processo Seletivo”, no dia 12 

de fevereiro de 2021, a partir das 20:00. 

 

IV. Processo Trainee 

a) O Processo Trainee é uma etapa do processo seletivo e, portanto, não garante 

uma vaga como membro efetivo da Empresa. 

b) Durante esse período, os Membros Efetivos serão responsáveis por aplicar, 

monitorar e avaliar atividades exercidas na Empresa. 

c) O período do Processo Trainee inicia-se no dia 15 de fevereiro de 2020 e termina 

no dia 19 de março de 2021. 

d) Na semana do dia 15 de fevereiro de 2021, virtualmente, acontecerá a primeira 

Reunião dos Trainees (O horário estará sujeito à confirmação). 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

4.1. Implicará na eliminação automática do candidato que: 

a) Não cumprir qualquer uma das etapas, conforme regras estabelecidas neste 

edital. 

b) Não comparecer a qualquer etapa, sem justificativa. 
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c) Chegar atrasado em qualquer etapa, sem justificativa. 

d) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

e) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. Avaliamos os candidatos de acordo com quesitos estabelecidos pela empresa, 

sendo eles: 

a) Idealizar junto. 

b) Honrar nossa história. 

c) Ser comprometido. 

d) Ser empolgado. 

e) Ser proativo. 

f) Desenvolver trabalho em grupo. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1. A lista com os candidatos classificados para compor a equipe da iDealize Júnior 

será divulgada no site da Empresa (https://idealizejr.com.br/), através da aba 

“Processo Seletivo”, no dia 20 de março de 2021, a partir das 20:00. 

6.2. Os candidatos aprovados serão admitidos mediante assinatura de Termo de 

Voluntariado. 

6.3. Na semana do dia 22 de março de 2021 acontecerá a primeira Reunião Geral 

com todos os membros efetivos, com horário a ser definido posteriormente. 

 

7. FEEDBACK 

7.1. Os candidatos não classificados não terão seus nomes publicados em nenhum 

veículo de divulgação da iDealize Júnior. 

7.2. Os candidatos não classificados a partir da segunda etapa (Dinâmicas) 

poderão solicitar seu feedback de desempenho, através do e-mail 

vicepresidencia@idealizejr.com.br, a partir do dia 08 de fevereiro de 2021. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Ao se inscrever, o candidato declara ter lido, estando de acordo com todos os 

termos deste edital. 

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do Processo 

no site da Empresa (https://idealizejr.com.br/), através da aba “Processo Seletivo”, e 

no endereço eletrônico cadastrado. 

8.3. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo, entre em contato pelo e-mail 

vicepresidencia@idealizejr.com.br. 

8.4. Os casos omissos desse edital serão analisados e resolvidos pela Diretoria 

Executiva da Empresa. 

 

iDealize Júnior 

Laguna, 25 de janeiro de 2021. 
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