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A Ecoflorestal Jr. é uma empresa de
consultoria florestal, formada e
gerida por graduandos em
Engenharia Florestal da
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) – Campus Sorocaba, que
oferece serviços com avançado
nível técnico, contando com a
orientação de doutores experientes
nas áreas de atuação. Fundada em
2010, a Ecoflorestal Jr. atua no
mercado florestal da região de
Sorocaba, promovendo o
desenvolvimento econômico, social
e acima de tudo respeitando o
meio ambiente da região, tendo
como finalidade proporcionar aos
membros contato direto com o
mercado de trabalho e ao mesmo
tempo contribuir socialmente com a
comunidade.

Nossa missão é plantar
princípios, cultivando com
sabedoria, para colher os
frutos de nossas ações. Sendo
a visão para 2021 sermos uma
empresa reconhecida no
âmbito regional, formando
líderes empreendedores
comprometidos com o futuro.
O seguinte documento tem
como objetivo a descrição do
Processo Seletivo 2020.2 da
Ecoflorestal Jr., as etapas
realizadas e suas respectivas
datas, além de
esclarecimento de dúvidas.
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A participação para o processo
seletivo remete à plena aceitação
das disposições contidas neste
edital.
Devido a realidade atual o processo
será realizado remotamente, assim
se o candidato tiver quaisquer
problemas de acesso, pode estar
enviando um e-mail para nosso meio
de comunicação oficial: 

Lembrando que será de inteira
responsabilidade do candidato
informar o e-mail para qual deve ser
encaminhado os avisos e de conferi-
lo sempre assim como se manter
atento para os envios da empresa.

Estar cursando Engenharia
Florestal na Universidade
Federal de São Carlos
campus Sorocaba (UFSCAR). 
Estar regularmente
matriculado e com frequência
em qualquer período da
graduação. 
Apresentar disponibilidade e
comprometimento com a
empresa (bem como eventos
e reuniões).

DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES

REQUISITOS
PARA
PARTICIPAÇÃO
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Os interessados no processo seletivos terão que responder o formulário
de inscrição, o período será do dia 17/09/2020 até dia 25/09/2020 e
certificar-se da confirmação de sua inscrição via e-mail.

ETAPAS DO
PROCESSO SELETIVO
1.INSCRIÇÃO VIA FORMULÁRIO

O primeiro desafio será encaminhado ao seu e-mail. Juntamente com a
confirmação da sua inscrição no dia 26/09/2020 e deverá ser enviado
até 01/10/2020. 
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2.DESAFIO I

3.DINÂMICA
O resultado do primeiro desafio será enviado no dia 02/10/2020 via
e-mail, se ocorrer a aprovação será adicionado as informações da
dinâmica, tal como o horário e link da videoconferência. Acontecerá
entre os dias 05/10/2020 e 07/10/2020  e os resultados sairão no dia
seguinte.

4. ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas conforme a listagem de aprovados na
etapa anterior, sendo informado o horário via e-mail, sendo realizadas
entre os dias 12/10/2020 e 15/10/2020.



CRONOGRAMA

*As instruções para o desafio I serão enviadas.
** Mais informações serão enviadas via e-mail para os aprovados.

ETAPAS
DATA 

DE
INÍCIO

DATA 
DE

ENTREGA

DATA 
DE DIVULGAÇÃO
DO RESULTADO

CARÁTER

INSCRIÇÃO VIA
FORMULÁRIO 17/09 25/09 26/09* OBRIGATÓRIA

DESAFIO 1 26/09 01/10 02/10 ELIMINATÓRIA

DINÂMICA 09/10 ELIMINATÓRIA

ENTREVISTA 16/10 ELIMINATÓRIA

IMERSÃO** 17/10 OBRIGATÓRIA
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ENTRE OS DIAS 
05/10 E 07/10

ENTRE OS DIAS 
12/10 E 15/10



Após a seleção, os aprovados entrarão na empresa como trainees.

TRAINEE
ECOFLORESTAL JR.

1.IMERSÃO
Apresentação sobre a Ecoflorestal Jr, onde os trainees serão
recepcionados por toda empresa e serão encaminhados aos seus
respectivos setores, informação não disponibilizada anteriormente.

Todos os trainees receberão um projeto, a ser apresentado no término
do período de 3 meses, sendo o tema e as demais orientações
informadas posteriormente pelos tutores do projeto.

Reunião de setores, onde serão esclarecidas as dúvidas e alinhadas às
expectativas dos envolvidos, assim como designadas as atividades do
trainee em  seu setor.
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2.ORIENTAÇÕES

3.PROJETO TRAINEE



Após a seleção, os aprovados entrarão na empresa como trainees.

TRAINEE
ECOFLORESTAL JR.

4.ACOMPANHAMENTO
Poderão ser marcadas reuniões de alinhamentos referente ao projeto
trainee.

6.APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Em data marcada os trainees apresentarão os resultados do projeto
para os membros da Ecoflorestal Jr.

Serão marcados feedbacks, conforme necessidade, a fim de auxiliar no
desenvolvimento pessoal e profissional do trainee.

7.AVALIAÇÃO FINAL
Os trainees serão avaliados por seus respectivos diretores e tutores,
assim como pelo RH a fim de definir a efetivação do mesmo.
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5.FEEDBACK



Conforme o estatuto vigente, que será encaminhado aos
aprovados, a condição de trainee possui duração 3 meses,
sendo contados a partir da assinatura do contrato. Os trainees
aprovados na avaliação final serão efetivados, com contrato
sem prazo definido.

Quaisquer dúvidas e pedidos de esclarecimentos sobre o
edital deverão ser enviados exclusivamente ao e-mail:
processoseletivo@ecoflorestaljr.com

DURAÇÃO DO 
CONTRATO TRAINEE

ESCLARECIMENTOS
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