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PS – Processo Seletivo – Xisto Jr. 

 

A Xisto Jr. comunica, por meio deste Edital, que estarão abertas as etapas do processo 

seletivo de novos membros para gestão de 2017 da empresa. 

 

1. Inscrições: 

 

1.1. – Poderão se inscrever no processo seletivo da Xisto Jr. os alunos matriculados na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, nos cursos de graduação de Geologia, 

Meteorologia, Geografia e Ciências Matemáticas da Terra. 

1.2. – Os alunos podem estar cursando qualquer período nos cursos citados. 

1.3. – As inscrições poderão ser feitas pela fanpage da Xisto 

(facebook.com/XistoConsultoria) e pelo site (xistojunior.com), a partir do dia 18/03/2017 

às 17h. 

 

1.4. Nas etapas seguintes será necessário que o candidato se apresente utilizando 

vestimenta adequada.  

 

2. Seleção de Candidatos: 

 

2.1. – A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de cinco etapas: Inscrição, dinâmica de 

grupo, entrevista, período trainee e efetivação, nas quais o somatório do desempenho 

nas etapas conseguintes a inscrição é eliminatório e a efetivação é a finalização do 

processo.  O comparecimento em todas as etapas é obrigatório; o não comparecimento 

acarretará na eliminação do candidato.  

2.2. – As etapas serão as seguintes: 

2.2.1. – Inscrições: Consistirá em responder um formulário com informações pessoais 

do candidato (a) e apenas os que não cumprirem as especificações (Cursarem os 

cursos citados anteriormente) serão eliminados 

2.2.2. – Dinâmica de grupo: Os candidatos participarão de dinâmicas de grupo, tendo o 

desempenho avaliado pelos membros da Xisto Jr. Essa etapa será eliminatória. 

2.2.3. – Entrevistas: Será realizada uma entrevista com cada candidato que tiver sido 

aprovado nas etapas anteriores. Os entrevistadores serão membros da Xisto Jr em 

http://www.facebook.com/XistoConsultoria
http://xistojunior.com/
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conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas da Xisto Jr. Essa etapa será 

eliminatória. 

 

 

 

3. Datas e Horários: 

 

3.1. – A primeira etapa (inscrições) do PS ocorrerá no dia 18/03/2017 a partir das 17h, a 

divulgação do local, horário e instruções para as próximas etapas será feita por meio do 

e-mail pessoal de cada candidato.  

3.2. – A segunda etapa (dinâmica de grupo) ocorrerá nos dias compreendidos entre 29/03 a 

31/03 em horários pré-definidos pela Xisto Jr. A divulgação do local, horário e instruções 

será feita por meio do e-mail pessoal de cada candidato.  

3.3. – A terceira etapa (entrevistas) ocorrerá nos dias compreendidos entre 03/04 e 07/04 

sendo o dia e o horário da entrevista dos candidatos aprovados para essa fase 

agendados individualmente por meio de e-mail. 

 

Data Evento 

18/03 – 27/03 Inscrição  

29/03 – 31/03 Dinâmicas 

03/04 – 07/04 Entrevistas 

          
        10/04 – 21/04 

 
              Trainee 

22/04 Efetivação 

 

 

4. Resultado: 
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4.1. – O resultado por etapa será comunicado individualmente a cada candidato por e-mail e 

telefone. Os aprovados em cada etapa poderão ter seus nomes divulgados pela 

Diretoria de Marketing da Xisto Jr. 

4.1.1. – O resultado segunda etapa será comunicado até o dia 02/04/2017 

4.1.2. – O resultado da terceira etapa será comunicado até o dia 09/04/2017  

 

 

 

 

5. Período Trainee e Efetivação: 

 

5.1. – O Período Trainee consiste na fase de capacitações para a aclimatação dos 

aprovados no processo seletivo ao ambiente organizacional da Xisto Jr. Serão, portanto, 

ensinadas as competências técnicas para os cargos concorridos. 

5.2. – Os trainees receberão uma grade com as capacitações que serão ministradas pela 

Xisto. A mesma pode sofrer as atualizações que forem necessárias. 

5.3. – Os trainees que não tiverem 75% de presença nas capacitações ou não forem 

condizentes com a performance esperada ao fim da fase trainee não serão efetivados. 

5.4. – Aqueles que não puderem comparecer em alguma capacitação, deverão justificar a 

ausência por e-mail da Diretoria Gestão de Pessoas da Xisto Jr. com antecedência. 

(pessoas@xistojunior.com) 

5.5. - O Período Trainee pode ou não ser eliminatório. 

 

6. Adversidades de força maior: 

 

6.1. – Qualquer termo deste edital poderá ser alterado mediante qualquer adversidade de 

força maior, desde que todos os candidatos sejam comunicados com antecedência 

mínima de 24 horas. 

 

7. Relação do candidato com as cláusulas apresentadas 

7.1. O candidato inscrito para o Processo Seletivo da Xisto Júnior concorda com todas as 

cláusulas expostas neste edital e libera seus direitos de imagem para a divulgação 

ocasional nas mídias sociais da Xisto. 

mailto:pessoas@xistojunior.com


 
Edital PS 

 
 

 

 


