
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 2021.1 – DIRETORIA EXECUTIVA, DE 18 DE ABRIL DE 2021 

 

 

Edital de Abertura 

Processo Seletivo para Ingresso à Empresa Júnior – 2021.1 

 

A Diretoria Executiva da RootLocus Serviços em Controle e Automação, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Edital no qual constam normas, rotinas e 

procedimentos que orientam o Processo Seletivo de Ingresso à Empresa Júnior para o Semestre 

2021.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL SANTOS TÁVORA 

DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 
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SEÇÃO I – DO PROCESSO SELETIVO 

 

● A organização do Processo Seletivo 2021.1 – 1.º Semestre Letivo ficará a cargo do 

setor de Gestão Estratégica de Pessoas, tendo cooperação dos demais setores da 

empresa júnior para possibilitar a divulgação e execução do mesmo.  

 

 

● O cronograma que rege este Edital encontra-se disposto no ANEXO I. 

 

 

● O Processo Seletivo 2021.1 – 1.º Semestre Letivo abre vagas para os seguintes setores 

que compõem a Empresa Júnior: 

 

a) Setor de Projetos: Os integrantes de Projetos deverão estar em constante 

aprendizado para aperfeiçoar os produtos já criados e ampliar a carta de 

serviços, além de realizar reuniões com os clientes para entender suas dores e 

buscar possíveis soluções. 
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b) Setor Administrativo-Financeiro: Em relação à parte Financeira, os 

integrantes dessa área deverão estabelecer o controle do dinheiro em caixa, 

fazer prestação de contas mensal, além de fazer orçamentos de equipamentos 

para os projetos e realizar previsões de gastos, que são importantes para 

promover a manutenção da empresa.  

 

Acerca da parte Administrativa, os membros ficarão responsáveis por toda a 

documentação relativa à parte jurídica da empresa júnior, elaboração de Atas e 

desenvolvimento/acompanhamento de novos contratos. 

 

c) Setor Marketing-Comercial: Os integrantes da RootLocus que ficarem 

responsáveis pelo marketing deverão fazer a manutenção e gerenciamento das 

mídias sociais da Empresa Júnior, criar e atualizar folders, panfletos, cartão de 

visita e adesivos; manter atualizado, com fotos e projetos recentes, o slide de 

apresentação da RootLocus. 

Na área comercial terão o dever de criar e atualizar táticas de negócio para 

apresentar a empresa e os serviços ofertados para possíveis clientes; também 

cabe a este segmento fazer pesquisas sobre possíveis clientes, produtos a serem 

ofertados e entrar em contato com os mesmos. 
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d) Setor de Gestão Estratégica de Pessoas: Os integrantes da RootLocus que 

ficarem responsáveis pelo setor de GEP possuirão como objetivo o 

mantenimento da saúde interna da empresa através do acompanhamento dos 

associados, elaboração e realização de gamificações e bonificações, emissão e 

controle das certificações, gerenciamento de capacitações. 

 

 

e) Setor da Presidência: A presidência se encube principalmente de, dentre 

várias outras atividades, realizar o acompanhamento dos demais setores da 

empresa júnior, ser a representação física principal da empresa na 

comunicação com diferentes instâncias, ser referência de engajamento para os 

demais associados. 
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● O Processo Seletivo 2021.1 – 1.º Semestre Letivo está aberto aos candidatos que 

estiverem devidamente matriculados em qualquer um dos cursos de Ensino Superior 

ofertados pelo IFF Macaé. 

SEÇÃO II – DA OFERTA DE VAGAS 

 

O resultado do processo será válido para o preenchimento de X vagas para o 1.º Semestre 

Letivo de 2021, das quais: 

a) 1 vagas para o setor Administrativo-Financeiro; 

b) 3 vagas para o setor de Marketing-Comercial; 

c) 1 vagas para o setor de Projetos; 

d) 1 vaga para o setor de Gestão Estratégica de Pessoas; 

e) 1 vaga para o setor da Presidência. 

 

A concorrência pelas vagas em cada setor dependerá do curso de Ensino Superior em que o 

candidato é matriculado, de acordo com o exposto a seguir: 

 

● Alunos de Bacharelado das Engenharias de Controle e Automação e Elétrica 

podem concorrer às vagas destinadas aos setores: 

a) Projetos; 

b) Administrativo-Financeiro; 

c) Marketing-Comercial; 

d) Gestão Estratégica de Pessoas; 

e) Presidência; 
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● Alunos de Licenciatura em História podem concorrer às vagas destinadas aos 

setores: 

a) Administrativo-Financeiro; 

b) Marketing-Comercial; 

c) Gestão Estratégica de Pessoas. 

 

 

SEÇÃO III – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições se darão, unicamente, online, das 12h do dia 19 de Abril de 2021 (Segunda-

feira) às 20h59min do dia 02 de Maio de 2021 (Domingo), através do preenchimento do 

Formulário de Inscrição disponível no endereço eletrônico <https://www.rootlocus.com.br/>. 

 

Os inscritos devem enviar, anexos ao formulário, dentro do prazo das inscrições, o currículo e 

uma foto pessoal em que seja possível a visualização do participante. 
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SEÇÃO IV – DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

O Processo Seletivo ocorre em 5 (cinco) Etapas eliminatórias, das quais: 

 

a) 1.ª Etapa: Prova Teórica 

A realização da 1.ª Etapa se dará no dia 05 de Maio de 2021, consistindo na coleta do 

teste de personalidade que será disponibilizado através do e-mail de boas vindas 

(recebido após inscrição no processo) e em uma prova teórica, respondida através de 

um formulário. A prova se dará durante a Reunião no Meet, com link enviado através 

do e-mail pessoal dos candidatos no dia 03 de Maio, onde o candidato deverá estar 

com a câmera ligada. Para a realização desta prova, indica-se o estudo da carta de 

serviços da RootLocus Serviços em Controle e Automação, que se encontra 

disponível no site da Empresa; além do estudo sobre o Movimento Empresa Júnior 

(MEJ), nos sites da RioJúnior e da Brasil Júnior e do estudo sobre os eventos 

proporcionados pelos mesmos (EFEJ e ENEJ). 

Os candidatos aprovados receberão por e-mail a mensagem de aprovação para a 2ª 

Etapa, além do link referente à Reunião do Meet em que será realizada a mesma e a 

solicitação de um cronograma semanal de disponibilidade. 
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b) 2.ª Etapa: Dinâmica de Grupo 

A 2ª Etapa ocorrerá dia 07 de Maio de 2021. O candidato deverá comparecer em uma 

Reunião no Meet, com link previamente enviado ao seu e-mail pessoal, com a câmera 

ligada. 

Os candidatos aprovados receberão por e-mail a mensagem de aprovação para a 3ª 

Etapa, além do link referente à Reunião do Meet em que será realizada a mesma. 

 

c) 3.ª Etapa: Entrevista Individual 

A 3ª Etapa, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de Maio de 2021, consistirá em uma 

entrevista individual com o setor de Gestão Estratégica de Pessoas, através de 

Reunião no Meet, com horário previamente agendado com o candidato. O candidato 

deverá comparecer com a câmera ligada. 

Os candidatos aprovados receberão por e-mail a mensagem de aprovação para a 4ª 

Etapa, além do link referente à Reunião do Meet em que será realizada a mesma. 

 

d) 4.ª Etapa: Apresentação Individual 

A 4ª Etapa, que será realizada nos dias 13 e 14 de Maio de 2021, com horários 

previamente agendados através do e-mail e WhatsApp pessoal de cada candidato, 

consistirá em uma apresentação para a Diretoria Executiva, na qual cada candidato 

terá 5 minutos para fazer um Apresentação sobre si (podendo usar recursos como 

PowerPoint, por exemplo) e mais 5 minutos para responder às perguntas da Diretoria. 

Os candidatos aprovados receberão por e-mail a mensagem de aprovação para a 5ª 

Etapa, além do link referente à Reunião do Meet em que será realizada a mesma. 
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e) 5.ª Etapa: Processo Trainee 

Os candidatos selecionados na 4.ª Etapa, os quais receberão confirmação por e-mail, 

iniciam o Processo Trainee na Empresa Júnior, com duração de cerca 3 semanas, a 

contar da data de 17 de Maio de 2021. Ao final desse Processo, os Trainees aprovados 

pela Diretoria Executiva assinam o Termo de Voluntariado da Empresa, que os torna 

Membros Efetivos. 

 

*Obs.: Os candidatos que não puderem comparecer em datas e/ou horários especificados 

pelo presente Edital, devem entrar em contato com antecedência pelos meios de 

comunicação oficiais, indicados na SEÇÃO VIII deste Edital, para apresentar suas 

respectivas justificativas, sendo elas avaliadas plausíveis ou não, e solicitar a possibilidade 

de realizar esta(s) etapa(s) em datas e/ou horários diferentes. 

 

SEÇÃO V – DO PROCESSO TRAINEE 

 

O Processo Trainee é a última etapa do Processo Seletivo. Com duração de cerca de 3 

semanas, os candidatos selecionados receberão capacitação em todos os setores da Empresa 

Júnior, receberão tarefas a serem cumpridas nos prazos determinados de acordo com o setor 

alocado, além de serem avaliados com base nos pré-requisitos julgados inerentes a um 

Aspirante a Empreendedor Júnior.  
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SEÇÃO VI – DO RESULTADO FINAL 

 

O resultado final do Processo Seletivo, que ocorre com a finalização do Processo Trainee, 

será divulgado através de listagem dos aprovados por e-mail, como também no Instagram da 

Empresa Júnior, que consta na SEÇÃO VIII do presente Edital. 

 

 

SEÇÃO VII – DA ELIMINAÇÃO 

 

A eliminação dos candidatos durante o Processo Seletivo poderá ocorrer a qualquer tempo, 

seja por motivos de não comparecimento a alguma das 5 (cinco) Etapas do Processo ou então 

por competências e/ou valores dos candidatos que não sejam  julgados correspondentes, pela 

Diretoria Executiva, aos exaltados e buscados pelo Movimento Empresa Júnior (MEJ). 

 

 

SEÇÃO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

● São meios oficiais de comunicação com os candidatos: 
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a) Os endereços de e-mail gep@rootlocus.com.br, contato@rootlocus.com.br e 

gabriel.tavora@rootlocus.com.br; 

b) O Instagram @ej.rootlocus; 

c) Celular e WhatsApp do Diretor responsável pelo Processo Seletivo (28) 9.9918-1536 

(Gabriel). 

 

● Será considerado desistente o candidato que não comparecer a qualquer uma das Etapas 

do Processo e não encaminhar, previamente, justificativa alguma para ser analisada pela 

Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas.  

 

● A RootLocus Serviços em Controle e Automação tem total autonomia de alocação do 

candidato para qualquer setor da empresa, desde de que o mesmo aceite participar da 

célula para a qual foi realocado. 

 

● A RootLocus Serviços em Controle e Automação se reserva o direito de aumentar ou 

diminuir o número de vagas ofertadas de acordo com a avaliação dos participantes durante 

o Processo Seletivo e o andamento do mesmo, conforme for necessário. 

 

● A RootLocus Serviços em Controle e Automação poderá divulgar, sempre que necessário, 

através dos meios oficiais de comunicação, normas complementares às estabelecidas neste 

Edital e avisos oficiais. 

 

 

mailto:gep@rootlocus.com.br?subject=[Processo%20Seletivo]%20RootLocus%202021.1
mailto:contato@rootlocus.com.br?subject=[RootLocus]%20Processo%20Seletivo%202021.1
mailto:gabriel.tavora@rootlocus.com.br?subject=[RootLocus]%20Processo%20Seletivo%202021.1
https://www.instagram.com/ej.rootlocus/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5528999181536&text=Ol%C3%A1%2C%20estou%20entrando%20em%20contato%20para%20conversar%20sobre%20o%20P.S.%202021.1%20da%20RootLocus.
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● A RootLocus Serviços em Controle e Automação se reserva o direito de divulgar, por 

período indeterminado, através dos meios oficiais de comunicação, nomes e fotos dos 

candidatos aprovados neste Processo Seletivo, que se tornarem membros efetivos da 

Empresa Júnior. 

 

● Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Diretoria 

Executiva da RootLocus Serviços em Controle e Automação. 

 

● A RootLocus Serviços em Controle e Automação se reserva o direito de realizar alterações 

no cronograma em necessidades ocasionadas por força maior, sendo o candidato 

previamente informado da alteração no cronograma. (Aviso prévio mínimo de 24 horas) 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrições 
19 de Abril de 2021 

a 02 de Maio de 2021 
<https://www.rootlocus.com.br/> 

Realização da 1.ª Etapa 

(Prova Teórica) 

05 de Maio de 2021,  

de 09h às 10h ou 

de 16h às 17h 

Reunião no Meet 

(link enviado por e-mail) 

Realização da 2.ª Etapa 

(Dinâmica de Grupo) 

07 de Maio de 2021, 

de 09h às 10h ou 

de 16h às 17h 

Reunião no Meet 

(link enviado por e-mail) 

Realização da 3ª Etapa 

(Entrevista Individual) 

10/11 de Maio de 2021, 

horário a definir 

Reunião no Meet 

(link enviado por e-mail) 

Realização da 4ª Etapa 

(Apresentação Individual) 

13/14 de Maio de 2021, 

horário a definir 

Reunião no Meet 

(link enviado por e-mail) 

Realização da 5.ª Etapa 

(Processo Trainee) 

17 de Maio de 2021 a 05 

de Junho de 2021 
- 

Resultado Final do 

Processo Seletivo 2020.1 
07 de Junho de 2021 

Divulgado por e-mail e no 

Instagram <@ej.rootlocus> 

 


