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UM OCEANO DE SOLUÇÕES 

  EDITAL 

PROCESSO SELETIVO 2019/2 

 

A Ecoceano – Empresa Júnior de Consultoria em Oceanografia e Educação Ambiental, sediada 

na Avenida Fernando Ferrari, s/n, CEP 29075-910, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em Goiabeiras, Vitória – ES, Brasil, torna público por 

meio deste edital sequente, a abertura do segundo Processo Seletivo Ecoceano para este ano de 2019. 

As inscrições estarão abertas no período de 16 de setembro ao dia 06 de Outubro de 2019 e são 

voltadas específica e unicamente para alunos do curso de Graduação em Oceanografia da UFES, a fim 

de selecionar e recrutar novos membros para a atual gestão da Ecoceano. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Das vagas disponíveis 

As vagas disponíveis para o PS 2019/2 serão definidas de acordo com as necessidades da 

empresa ao final das etapas de seleção. Os escolhidos serão alocados entre as 5 equipes possíveis 

(Presidência, Administrativo-Financeiro, Projetos, Comercial e Gestão de Pessoas) a partir do 

julgamento da Diretoria Executiva. Nota-se que a opinião do candidato a uma área de maior afinidade 

também é levada em consideração.  

 

1.2 Das exigências 

Só poderão participar do Processo Seletivo 2019/2 os alunos que atenderam as seguintes 

exigências: 

1.2.1 Estar devidamente matriculado no curso de Graduação em Oceanografia da 

UFES; 

1.2.2 Ter disponibilidade de no mínimo 4 (quatro) horas semanais para dedicar 

exclusivamente às atividades da empresa; 

1.2.3 Ter disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem combinadas, 

inclusive em finais de semana, quando necessário; 

1.2.4  Não estar comprometido em realizar intercâmbio cultural durante o período de 

gestão na empresa; 

1.2.5 Cumprir todas as definições deste edital e participar das etapas do Processo 

Seletivo 2019/2. 
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2. INSCRIÇÕES 

Antes de realizar sua inscrição, o candidato deverá ler atentamente as resoluções deste edital e 

ficar atento às demais informações que serão disponibilizadas nas redes sociais vinculadas à Ecoceano, 

no site https://www.ecoceanoej.com/ e via e-mail, além de se certificar de que preenche todos os 

requisitos exigidos para participar do Processo Seletivo. 

A inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, pelo formulário disponível no link : 

https://docs.google.com/forms/d/1VvfUV8rNbGRrDYGp5z91AhwhpMhTC_S4jsHuCg5Xd1g/edit

O cadastro deve ser completamente preenchido a partir do dia 16 de setembro de 2019 até às 23h59min 

do dia 06 de outubro de 2019. Inscrições realizadas fora desse período serão desconsideradas. 

A convocação para as próximas etapas do Processo Seletivo 2019/2 serão realizadas 

exclusivamente por e-mail. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 2019/2 

O Processo Seletivo 2019/2 ocorrerá, em sua totalidade, do dia 16 de setembro ao dia 27 de 

outubro de 2019 e será dividido em 5 etapas: 

a) Inscrições: através de preenchimento de formulário online onde serão solicitadas informações 

pessoais do candidato, como e-mail e ano previsto para formatura, até questões de raciocínio 

criativo e auto-avaliação, a fim de ser feito um link entre o perfil do candidato com o perfil da 

equipe da empresa; 

b) Dinâmica de Grupo: os candidatos que preencherem as exigências deste edital receberão um e-

mail de convocação para a segunda etapa do PS 2019/2 que se caracteriza por atividades de 

Dinâmica de Grupo, que serão realizadas no dia 07 de outubro de 2019. As dinâmicas serão 

gerenciadas pela diretoria executiva da Ecoceano, cujo intuito será avaliar imparcialmente 

características específicas dos candidatos como: habilidade de trabalhar em equipe, relação social, 

habilidade de comunicação, empatia, pró-atividade, liderança, criatividade, assiduidade, entre 

outros; 

c) Entrevistas: os candidatos julgados apropriados a comporem a equipe da Ecoceano a partir das 

dinâmicas de grupo serão convocados para uma entrevista individual liderada pela equipe de 

Gestão de Pessoas da Ecoceano, destinada a avaliar o comportamento individual do candidato e 

analisar sua vida pessoal e profissional e seus valores de forma mais específica. As entrevistas 

tem duração prevista de no máximo 30 minutos e irão ocorrer entre os dias 08 e 09 de outubro 

de 2019; 

d) Escolha dos candidatos: a definição dos candidatos escolhidos para participarem do Programa 

Trainee ocorrerá no dia 12 de outubro. 

https://docs.google.com/forms/d/1VvfUV8rNbGRrDYGp5z91AhwhpMhTC_S4jsHuCg5Xd1g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VvfUV8rNbGRrDYGp5z91AhwhpMhTC_S4jsHuCg5Xd1g/edit
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e) Programa Trainee: a Diretoria Executiva da Ecoceano irá convocar por e-mail os candidatos 

que mais se enquadram nas características exigidas pela empresa para participarem do Programa 

Trainee, que irá ocorrer durante o período de 13 de outubro a 27 de outubro de 2019. Os 

selecionados passarão por uma série de pequenas atividades com caráter eliminatório e 

participarão ativamente de reuniões, projetos e capacitações dentro da empresa. Ao final do 

programa trainee, serão selecionados os candidatos que demonstrarem maior afinidade com a 

cultura da Ecoceano sendo, então, efetivamente alocados na equipe 2019. 

 

3.1 Considerações: 

3.1.1 Durante o Programa Trainee os novos membros irão realizar atividades de 

vivência na empresa, como participar das reuniões, comparecer a plantões, entre 

outros; 

3.1.2 A etapa de inscrições do Processo Seletivo não tem caráter eliminatório, mas a 

partir da segunda etapa todas as atividades têm caráter eliminatório; 

3.1.3 O não comparecimento às atividades listadas nas etapas b e/ou c do Processo 

Seletivo acarretarão na desclassificação imediata do candidato. 

 

 

4. ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Os candidatos aptos a participarem do Programa Trainee serão avaliados pela equipe da 

Ecoceano com base em seu perfil e em suas competências pessoais. O resultado final do Processo 

Seletivo 2019/2 será definido com base no que acordado entre a equipe, entretanto, ao final do período 

estipulado para as atividades dos Trainees, caberá à Diretoria Executiva da Ecoceano determinar quem 

continuará a compor a equipe da empresa e em qual diretoria ele (a) será alocado (a). 

Poderão ser eliminados de qualquer uma das etapas os candidatos que não comparecerem às 

atividades propostas, aqueles que não apresentarem desempenho esperado e aqueles que perturbarem, de 

qualquer modo, a ordem da empresa. 
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5. CRONOGRAMA  

Abaixo estão relacionados os períodos de cada etapa do Processo Seletivo 2019/1: 

ATIVIDADE PERÍODO 

             Inscrições Online 16/09/2019 a 06/10/2019 

  Dinâmicas de Grupo 07/10/2019 

               Entrevistas Individuais 08/10/2019 e 08/10/2019 

Seleção Final dos Candidatos 10/10/2019 

Divulgação dos aprovados para o Programa Trainee 12/10/2019 

Programa Trainee 13 a 27/10/2019 

Divulgação da Nova Gestão Ecoceano 28/10/2019 

  

6. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

Todas as informações referentes à data, local e horário para realização das atividades do Processo 

Seletivo 2019/2 serão informadas aos candidatos via e-mail. 

A Ecoceano reserva-se ao direito de alterar as datas previstas no Cronograma deste edital bem 

como o de cancelar o Processo Seletivo 2019/2. Nesses casos, os candidatos também serão previamente 

informados via e-mail e as informações serão divulgadas nas redes sociais e no site da empresa. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe ao candidato a responsabilidade de acompanhar todos os comunicados divulgados por e-

mail, redes sociais e no site da Ecoceano.  

Participar do Processo Seletivo 2019/2 implica na total aceitação do que foi estabelecido neste 

edital e em eventuais comunicados. 

Quaisquer dúvidas referentes ao Processo Seletivo 2019/2 devem ser enviadas ao e-mail 

gestaodepessoas@ecoceanoej.com. 

 

 

 

 

 

Danilo Afonso Nogueira Costa 

Diretor de Gestão de Pessoas 


