
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CAMPUS UFRJ – DUQUE DE CAXIAS 

 

Edital nº8/ 2020 Processo seletivo E.J. TecX.  

 
1. APRESENTAÇÃO:  

A Empresa Júnior TecX (nome fantasia da TecnopóliX) localizado no Campus da UFRJ              
Professor Geraldo Cidade, Duque de Caxias/Estrada de Xerém, 27 - Xerém, Duque de             
Caxias - RJ, 25245-390 - convida por meio deste edital os alunos ativamente matriculados              
na UFRJ, a participarem das inscrições para participarem do processo seletivo da TecX. .  
 

 

2. PROCESSO:  
A pessoa interessada deverá preencher o formulário de inscrição no período entre            
11/09/2020 a 23/09/2020 até às 00:00 horas (meia-noite), por meio do site            
(https://tecnopolix.wixsite.com/tecx/news) ou nossas redes sociais no Instagram       
(@hora_ciencia e @tecxjr) e no Facebook do Hora Ciência. A sua inscrição completa             
garante a sua vaga para participar do processo seletivo. As etapas do processo seletivo              
acontecerá nos dias 28 e 30 de Setembro e 1 ou 2 de Outubro (conferir cronograma Anexo                 
1). O turno das etapas acontecerão pela noite das 17:30h às 19:00h. Critérios de escolha               
não incluem: CR, familiaridade e aspectos sócio/cultural.  
 
 
3. REGULAMENTO:  

● Não é permitido a inscrição dos alunos que ainda encontram-se no primeiro            
período,de acordo com o novo regulamento do estatuto da empresa. É           
imprescindível levar documento com foto para outorgar a sua participação .  

● O processo seletivo é avaliado em pontos, se faltar algum dia, é de sua              
responsabilidade por em risco a sua classificação final. A programação completa           
será exposta no primeiro dia do processo seletivo que está dividido em conhecendo             
o movimento empresa júnior, dinâmica de grupo e autoconhecimento, entrevista e           
teste. 

● Devido ao novo padrão do processo seletivo, o participante selecionado poderá ser            
aconselhado a aceitar um cargo que inicialmente não seria de seu interesse, visando             
sua maior produtividade e evolução profissional. 

● Alunos de quaisquer curso ativamente matriculados na UFRJ podem participar do           
processo seletivo. 

● O contrato é de dois período s(um ano) com a empresa júnior TeX, tendo o direito de                 
renovação de mais um ano e válido no momento da assinatura contratual.  

● Após a seleção do integrante, o mesmo deverá cumprir a carga horária de no              
mínimo 3 horas semanais presenciais na empresa júnior. 
 

https://tecnopolix.wixsite.com/tecx/news


 
● A empresa júnior é uma entidade sem fins lucrativos e não pode entregar salários              

aos integrantes membros da empresa, obedecendo a lei de empresa júnior no            
13.267 de 06 de abril de 2016.  
 
 

4. VAGAS  
● Edição: Responsável pela edição de imagens para a página da TecX e posts de              

divulgação científica para o Hora Ciência 
● Criação de conteúdo: Responsável pela criação de textos para a página de            

divulgação científica Hora Ciência 
● RH: Gerenciamento das relações dos integrantes com a empresa júnior Tecx, além            

das relações TecX e outras empresas. 
● Marketing Digital : Participar e promover a imagem da empresa júnior e seus             

produtos por meio de mídias digitais. 
● Analista financeiro: Administrará com os recursos financeiros da empresa júnior          

TecX. 
 
 
5. ESCLARECIMENTOS  
A TeX busca sempre a disponibilidade do aluno. Entendemos que os cursos oferecidos pelo              
campus são pesados, portanto todo trabalho é dividido ao máximo para que não pese no               
cotidiano de cada um. No entanto, gostaríamos de ressalvar que pelo menos tem de haver               
a dedicação e compromisso à empresa, mesmo que não seja algo que irá sobrecarregar o               
seu horário, pois o que procuramos é consolidar uma empresa de seriedade e de exemplo               
dentro da UFRJ.  
A empresa Júnior deseja a você um bom processo seletivo e de trainee. 
 

 

Atenciosamente a Diretoria, TecX Jr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo 1  

 

Cronograma Processo Seletivo 
 

Inscrições de 11/09/2020 a 23/09/2020 

E-mail de confirmação 25/09/2020 

Etapas de 28/09/2020 a 02/10/2020 

Primeira etapa de seleção (Apresentação 
da empresa júnior, Fit. cultural, cases) 

28/09/2020 e 30/09/2020  

Segunda etapa da seleção (entrevista) 01/10/2020 ou 02/10/2020  (o candidato 
poderá escolher o dia) 

Resultado 12/10/2020 

Contrato 19/10/2020 

 
 

 


