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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2020.1 
 
Por meio deste Edital, a BioTech Consultoria torna pública a abertura do Processo Seletivo 2020.1, com intuito de 
selecionar candidatos para preencherem os cargos de novos membros na gestão da empresa.  

 

APRESENTAÇÃO 
 

A BioTech Consultoria é uma associação civil sem fins lucrativos composta por estudantes da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua missão é transformar vidas e inovar em saúde 

através de soluções acessíveis em prevenção e otimização de recursos.  

 

1.  Do Público Alvo  

 1.1. Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Biomédica, 

Engenharia de Automação e Controle, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Ciências 

da Computação, Administração ou Design na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

2.  Dos Pré-Requisitos 

 2.1. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Biomédica, Engenharia de 

Automação e Controle, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Ciências da Computação, 

Administração ou Design na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A previsão de formatura 

não poderá, em nenhuma situação, ser anterior a Agosto de 2020. 

 2.2. Ter disponibilidade em trabalhar pelo menos durante 10 horas/semana de dedicação 

exclusiva às atividades da empresa, estando ciente de que esse horário pode variar de acordo com 

o cargo. 

 2.3. Ter interesse de participar como membro da BioTech Consultoria bem como ciência de 

que são exigidos dedicação e comprometimento à empresa. 
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3.  Das Vagas 

 3.1. O número de vagas disponíveis para serem preenchidas varia de acordo com a 

necessidade da empresa. 

 3.2. A BioTech Consultoria tem o direito de não preencher todas as vagas, caso a 

quantidade de candidatos com perfil compatível com a empresa seja menor que a quantidade de 

vagas pré-determinada. 

 3.3. As vagas serão definidas no fim do Processo Seletivo. 

 

4.  Das Inscrições 

 4.1. O período das inscrições será do dia 21 de Abril de 2020 até o dia 05 de Maio de 2020, 

até às 23h59. 

 4.2. As inscrições serão feitas online, estritamente no período estabelecido no item 4.1, 

através do site da BioTech Consultoria. O candidato deverá preencher o formulário e anexar sua 

grade de horário do período.  

 4.3. O candidato receberá a confirmação da inscrição por e-mail. Caso não receba o e-mail 

em até 24h após a inscrição, deverá entrar em contato através do e-mail 

gp@biotechconsultoria.com. 

 

5.  Das Etapas 

5.1. A seleção dos candidatos será dividida em 3 etapas (ver item 5.5 deste Edital). 

 5.2. Todas as etapas devem ser cumpridas pelos candidatos que forem convocados. 

 5.3. Ao fim de cada etapa, os candidatos assinarão uma ata, que será utilizada como 

comprovante de participação. 

 5.4. O resultado de cada etapa será divulgado após o término da mesma, por e-mail para 

os selecionados ou nas redes sociais da empresa. 

 5.5. As etapas do Processo são as seguintes: 

 5.5.1. Dinâmica de grupo: Etapa eliminatória que consiste na realização de dinâmicas, 

nas quais o perfil, as competências individuais e o potencial do candidato serão avaliados. Os 

aprovados para a próxima etapa serão informados via e-mail.  

  5.5.2. Entrevistas: Etapa eliminatória que consiste na realização de uma entrevista com 

o candidato, com data, hora e local informados previamente via e-mail. Os aprovados para a próxima 

etapa serão informados via e-mail e através das redes sociais da empresa. 
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  5.5.3. Programa Trainee: Etapa eliminatória que consiste no treinamento e preparação 

do candidato para o cotidiano da empresa. Haverá também desafios, para avaliar o conhecimento 

e desenvoltura do candidato em todas as áreas da empresa. As informações sobre os treinamentos 

(data, local e hora) serão passadas previamente via e-mail.  

 5.6. O não comparecimento a qualquer das etapas ou atraso maior do que o limite 

estabelecido resultará em eliminação do Processo.  

  5.6.1. Como medida preventiva à eliminação, atrasos de até 15 minutos após o início 

das etapas serão tolerados.  

  5.6.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer a qualquer das etapas, 

deverá enviar um e-mail com a justificativa para o e-mail gp@biotechconsultoria.com, com 24h de 

antecedência, o qual será avaliado pela comissão responsável pelo Processo Seletivo. 

 

6.  Do Resultado Final 

 6.1. O resultado final do Processo Seletivo para os novos membros da BioTech Consultoria 

será divulgado na data definida no cronograma, disponível nas redes sociais da empresa e pelo 

envio de e-mail aos aprovados. 

 6.2. Os candidatos que não forem selecionados para quaisquer das etapas serão 

informados via e-mail. 

 

7.  Considerações Finais 

 7.1. Ao se inscrever no Processo Seletivo, o candidato declara ter lido e estar de acordo 

com os termos deste Edital. 

  7.1.1. Ao participar do Processo Seletivo, o candidato declara ter conhecimento de 

que os membros de uma Empresa Júnior não são remunerados, visto que trata-se de uma associação 

sem fins lucrativos. 

 7.2. Todos os informes, avisos oficiais ou erratas serão feitos através de e-mail, ficando a 

cargo do candidato manter atualizada a caixa de entrada do e-mail informado no formulário de 

inscrição. 

 7.3. Para sanar quaisquer dúvidas, deve-se enviar e-mail para gp@biotechconsultoria.com 

ou entrar em contato com algum membro da comissão responsável pelo Processo Seletivo. 

 7.4. Os casos omissos deste Edital serão avaliados pela comissão responsável pelo 

Processo Seletivo. 
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8.  Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Nathália Siqueira 

nathalia.siqueira@biotechconsultoria.com 

Gerente de Gestão de Pessoas 

 
 

Etapas Data 

Lançamento do Edital 21/Abril 

Inscrições 21/Abril a 05/Maio 

Dinâmica de Grupo 11 a 12/Maio 

Divulgação dos Aprovados 13/Maio 

Entrevistas 14 a 15/Maio 

Divulgação dos Aprovados Até 17/Maio 

Programa Trainee 18/Abril a 05/Junho 

Divulgação dos Aprovados 07/Junho 


