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1. DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo destina-se aos alunos devidamente matriculados         
no curso de graduação de Relações Internacionais da Universidade         
Federal do Rio de Janeiro que estejam entre o primeiro e o sétimo             
período.  

1.2. Este processo seletivo tem por finalidade viabilizar aos novos          
membros que integrarão a gestão 2020.2 a oportunidade de angariar          
conhecimento acerca da dinâmica comercial, empresarial, gerenciamento       
de projetos e gestão de pessoas a partir da experiência prática.  

1.3. A Expand Jr. não conferirá aos novos membros, bem como aos            
antigos, remuneração financeira devido aos trabalhos por eles prestados.         
Entretanto, oferecerá aos seus membros capacitação constante acerca de         
temas tocantes ao escopo de atuação da empresa.  

1.4. A Expand Jr. não possui critérios pré-determinados para a admissão           
de seus membros, apenas que esses estejam de acordo com o modo de             
funcionamento da empresa. Essa última especificação inclui a        
participação nos eventos obrigatórios da empresa, como as Reuniões         
Gerais. 

1.5. Devido a atual pandemia que estamos vivendo e priorizando a           
segurança e bem estar de todos os candidatos e membros, a Expand Jr.             
optou por um Processo Seletivo totalmente remoto. Todas suas fases serão           
feitas através de plataformas de chat e vídeo online. 

2. DAS 
VAGAS  

2.1  A Expand Jr. reserva-se no direito de preencher as vagas de acordo com  
as nossas necessidades.  
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    2.2 As vagas disponibilizadas então alocadas em cada uma das 5 (cinco)  
diretorias da Expand Jr. – Consultoria Internacional, sendo estas as seguintes:  
 
                     2.2.1.1. Comercial; 
                 2.2.1.2.  Jurídico-Financeiro; 
                 2.2.1.3.  Marketing; 
                 2.2.1.4.  Projetos;  
                 2.2.1.5.  Recursos Humanos.  
 
 
 
    2.3 As vagas estão relacionadas às coordenadorias da Expand Jr. -  
Consultoria Internacional.  
 

3 DAS 
INSCRIÇÕES  

3.1 O período de inscrições se iniciará a partir das 12 horas do dia 12 de  
agosto de 2020 e se encerrará às 23h59 do dia 28 de agosto de 
2020.  

3.1.1 O prazo final para submissão de candidatura às vagas poderá ser            
postergado pela diretoria de Recursos Humanos devido à demanda de          
inscrições.  

 
 

3.2 As inscrições deverão ser feitas somente via internet por meio do preenchimento             
do formulário presente no site da empresa, link a seguir:  

                                https://www.expandjr.com.br/inscreva-se 

3.3 Dúvidas acerca de pontos omissos presentes neste Edital e infortúnios           
durante a submissão da inscrição online devem ser reportadas à Expand           
Jr. por meio do e-mail recursoshumanos@expandjr.com.br.  

3.4 Ao realizar a inscrição, o candidato concorda com todos os itens 
expostos neste Edital.  

4 DAS 
ETAPAS  
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4.1 O Processo Seletivo da Expand Jr. - Consultoria Internacional será  
realizado em três fases:  

4.1.1 Primeira Fase - Inscrição: O período de extensão desta fase           
dar-se-á segundo as datas estipuladas no item 3.1 deste Edital. A partir            
do preenchimento do formulário presente no item 3.2 do presente          
Edital.  

4.1.2 Segunda Fase - Dinâmica de Grupo: A ser realizada nos dias 31             
e 1 de Setembro de 2020, no período da manhã e/ou da tarde. Esta é               
uma fase que será realizada por vídeo chamada e com câmera,           
obrigatoriamente, ligada - a não ser casos de impossibilidade devido          
problemas técnicos -, com horário a definir. Os candidatos poderão a           
ela comparecer após o recebimento do e-mail de confirmação de          
inscrição, em que constarão informações precisas acerca do horário e          
dia do evento.  

4.1.3 Terceira Fase - Entrevista Individual: A ser realizada nos dias 2            
ao 4 de Setembro de 2020, no período da manhã e/ou da tarde. Esta é               
uma fase que será realizada por vídeo chamada e com câmera,           
obrigatoriamente, ligada - a não ser casos de impossibilidade devido          
problemas técnicos -, com horário a definir. Os candidatos poderão a           
ela comparecer após o recebimento do e- mail de confirmação, em que            
constarão informações precisas acerca do horário e dia do evento. 

5 DO 
RESULTADO  

5.1 O resultado será divulgado até o dia 5 de setembro de 2020 por meio               
de correio eletrônico para todos os participantes do processo seletivo, logo           
àqueles que foram selecionados e aos que não foram.  

5.2 A Expand Jr. se reserva o direito de divulgar em suas mídias sociais 
os nomes dos selecionados.  

5.3 Após a divulgação dos resultados, o trainee entrará em fase de 
capacitação.  

5.4 A fase de capacitação do trainee terá duração em média de 5 (cinco) 
semanas, podendo ser reduzida ou estendida conforme as necessidades da 
Expand Jr. 
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5.4.1 As seis semanas serão distribuídas da seguinte maneira: 
a) 1 (uma) semana de palestras/capacitações; 
b) 2 (duas) semanas de experiência prática nas áreas da empresa; 
c) 2 (duas) semanas de projeto final; 

 
Parágrafo único. A fase de capacitações não garante ao trainee que o mesmo 
venha a se tornar membro efetivo da Expand Jr.  
 
 
5.5 De acordo com o item 2.3 deste Edital, o trainee poderá ser alocado em uma das 
coordenadorias presentes das 5 (cinco) diretorias da Expand Jr. - Consultoria 
Internacional. 


