
A EMPRESA

Somos uma Empresa Júnior, e como tal temos o objetivo de impactar o meio em que
vivemos com os nossos serviços, fomentando o mercado empreendedor do país.
Formada por alunos da Unicarioca - Centro Universitário Carioca que viram a
necessidade de se desenvolver como profissionais, criando um ambiente dinâmico e
autodidata de aprendizado e desenvolvimento.
Nossos serviços são voltados para a transformação digital dos empreendedores
iniciantes ou que ainda não estejam totalmente inseridos no mundo digital, por tanto
oferecemos ao cliente serviços de: Sites( desde uma One Page a um Site Institucional),
Aplicativos Mobiles(simples) e Consultoria em Marketing.
Tudo isso porque a nossa missão é Facilitar a vida dos empreendedores através da
transformação digital, e para isso, temos como valores: Foco no Cliente,
Accountability, Inovação, Ética e Diversidade para alcançar nossa atual visão que
é ser referência de consultoria em transformação digital em todo o território
fluminense.

PROCESSO SELETIVO 2022.1 – CARIOCA JR

A Carioca Jr, Empresa Júnior do Centro Universitário Carioca, realizará o Processo Seletivo
2022.1 destinado a atender à necessidade de vagas das seguintes diretorias:

● 9 (oito) para Diretoria de Gestão de Pessoas;
● 8 (seis) para Diretoria de Marketing;
● 7 (seis) para Diretoria de Tecnologia;
● 10 (oito) para Diretoria de Comercial e Projetos;
● 7 (seis) para Diretoria de Administrativo Financeiro.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O Processo Seletivo destina-se à composição dos cargos de Estagiário para
contratação em regime voluntário, conforme Lei nº 13.267/2016, visando
atender às necessidades e interesses da Carioca Jr, situada no Centro
Universitário Unicarioca –  Av. Paulo de Frontin, 568 - Rio Comprido, Rio de
Janeiro/RJ.

1.2. 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.

1.3. O projeto NÃO TEM REMUNERAÇÃO. O valor adquirido pelo colaborador é
de cunho intelectual e profissional. Todo o capital adquirido pela empresa será
voltado para a sua manutenção e investimento no desenvolvimento dos



colaboradores.
1.4. O projeto ainda NÃO CONTA como hora de estágio para a faculdade. Ao

final do período de voluntariado o membro receberá um certificado de
participação. Certificado esse que só poderá ser adquirido após a permanência
mínima de 5 meses como voluntário.

2. COMUNICAÇÃO

2.1. Toda a comunicação com o candidato será realizada por e-mail e canal no
Telegram, por isso forneça seu melhor email e se possível instale o Telegram.

2.2. A Carioca Jr dará informação aos candidatos sobre a sua situação no processo
seletivo, conforme o avanço das etapas.

2.3. Todas as etapas serão online. Qualquer mudança será informada previamente.

3. DAS VAGAS

3.1. Os candidatos devem atender aos seguintes critérios de perfil para
preenchimento das vagas:
3.1.1. Ter coeficiente de rendimento (CR) igual ou maior que 7 (sete),

comprovado mediante a apresentação do histórico escolar, salvo alunos
de 1º(primeiro) período;

3.1.2. Estar cursando entre o 1º(primeiro) e o 7º (sétimo) período, para cursos
com durabilidade de 8 (oito) períodos; e entre o 1º e 3º período para
cursos com durabilidade de 4 (quatro) períodos;

3.1.3. Ser proativo, comprometido, saber trabalhar com prazos, ter
flexibilidade e adaptabilidade, conseguir trabalhar em equipe, foco
nos resultados e no cliente, sentimento de dono e ser confortável com
ambiente em constante mudança;

3.1.4. Vivência empreendedora será um diferencial;
3.1.5. Conhecimentos específicos dentro da área de interesse será um

diferencial;
3.1.6. Ter disponibilidade para atuar o mínimo de 7(seis) horas semanais para a

EJ, levando em consideração maior disponibilidade noturna, pois nossas
atividades gerais costumam ser nesse período do dia. (Apenas reuniões
possuem horários fixos, fora isso terá TOTAL flexibilidade para
atuação)

3.1.7. As atribuições das vagas para este edital estão definidas conforme o
quadro a seguir:



OBS: Todos os estagiários, independente do setor, devem captar novos
leads para empresa e realizar benchs juntamente com as demandas
específicas do setor delegadas a eles pelo diretor;

Setor Cargo de Ingresso Atribuições

Marketing Estagiário(a) Análise de métricas; Criação de artes;
ATAs de reuniões; Interação com os
comentários e direct da empresa;

Planejamento e direção de postagem e
reels no Instagram e Facebook.

Comercial e Projetos Estagiário(a) Entrar em contato com os leads e
cadastrá-los no funil de vendas; manter

boa relação com os setores que
realizam o projeto; manter a relação
com cliente. Captação de novos leads.

Gestão de Pessoas Estagiário(a) ATA de reunião; Envia mensagens e
e-mails informativos; Auxilia nos

processos existentes e na criação de
novos; analisa relatórios; elaborar e

conduzir atividades de endomarketing.

Administrativo
Financeiro

Estagiário(a) Elaboração de documentos: ATAs,
Forms, contratos e assinaturas digitais.
Elaboração de planilhas: controle de

caixa, contas a pagar e receber e
precificação

Tecnologia Estagiário(a) Atualizações do Site da Carioca Jr;
Desenvolvimento de páginas Web e
desenvolvimento de aplicativo que

possam servir de portfólio pra CJr, para
exibição aos possíveis clientes;

PLANO DE CARREIRA
O Estagiário poderá ser promovido a Analista a partir de 4 meses se demonstrar
desenvoltura nas atividades delegadas e proatividade no setor, havendo a
oportunidade.
A permanência mínima em cada cargo após a promoção será de 4 meses;
As promoções poderão ser realizadas dentro do próprio setor ou para outro caso haja
necessidade e interesse.



4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1. Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Unicarioca no programa
de Bacharelado ou Tecnólogo;

4.2. Possuir os requisitos solicitados no artigo 3 deste documento e de acordo com o
cargo desejado.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições do Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente através de
formulário específico disponibilizado pela Carioca Jr, no seu site:
https://cariocajr.com.br/ e nos links em suas redes sociais, Facebook e Instagram:
@empresacariocajr e no LinkedIn: Carioca Junior - Consultoria em
transformação Digital, no período compreendido entre os dias 10/08/22 às 00:05
à 26/08/22 às 23:55, observado o fuso horário de Brasília/DF.

5.2. Para validação de inscrição além do envio do currículo é necessário enviar
histórico escolar informando CR e matérias já cursadas, salvo alunos do 1º
período.

5.3. Neste Edital será permitida apenas 01 (uma) inscrição por candidato.
5.4. Depois da finalização da inscrição, não há possibilidade de alteração ou nova

inscrição, tornando válido apenas a primeira.
5.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item 5.1 deste Edital.
5.6. O candidato é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações

prestadas no ato de inscrição, assim como em qualquer fase do Processo
Seletivo, não sendo permitido qualquer recurso quanto ao seu resultado nessa
etapa.

5.7. A Carioca Jr não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pela
inscrição incorreta, nem pela falta de envio não efetivada por motivos de ordem
técnica, falhas de comunicação que impossibilitem a chegada da inscrição ao
destino.

6. ETAPAS

6.1. O Processo Seletivo compreenderá 6 etapas, sendo elas:
1ª Inscrição;
2ª Teste de Personalidade;
3ª Dinâmica de Grupo;
4ª Entrevista com Diretor;
5ª Mej;
6ª Onboarding;

https://cariocajr.com.br/


7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS DATA HORÁRIO (Brasília)

1ª Etapa -  Inscrição 10/08/22 a 26/08/22
Fechamento de

Formulário de Inscrição
às 23:30

Comunicação dos Selecionados 31/08/2022 Até 23:30 por e-mail

2ª Etapa – Teste de Personalidade
01/09/22 e
02/09/2022

Fechamento do
Formulário as 23:30

3ª Etapa – Dinâmicas em Grupo 05/09/22 a 09/09/22 Horários marcados com
os candidatos

Comunicação dos Selecionados 12/09/22 A partir das 14:00 por
e-mail

4ª Etapa – Entrevista com Diretor 13/09/22 a 19/09/22
Horários marcados com

os candidatos.

Resultado Final 22/09/22
A partir das 19:00 por

e-mail

Sextou com MEJ 23/09/22
Reunião com hora

marcada

7ª Etapa – Semana de iniciação –
Onboarding

26/09/22 a 30/09/22
Horário divulgado no dia

da assinatura do
contrato.

8. ANÁLISE CURRICULAR E FIT CULTURAL

8.1. O candidato deverá preencher o formulário e enviar seu currículo até o dia
26/08/22 às 23:50.

8.2. O Fit Cultural é a avaliação de alinhamento entre o candidato e a Carioca Jr,
ele estará na última seção do formulário e é obrigatório.

9. TESTE DE PERSONALIDADE

9.1. O link para os candidatos fazerem o teste comportamental será enviado junto
ao formulário do google para posteriormente ser enviado devidamente
preenchido com o resultado do seu teste.

9.2. O candidato terá até às 23:50 do dia 02/09/22 para preencher e enviar para



nós suas respostas.
9.3. O candidato aprovado receberá o comunicado do convite para a próxima etapa.
9.4. É responsabilidade do candidato responder ao formulário com as informações

do seu resultado testado.

10. DINÂMICA DE GRUPO

10.1. O candidato aprovado na fase anterior será convidado a participar de uma
dinâmica de grupo com outros candidatos e os avaliadores, de forma online via
Google Meet em horário previamente marcado.

10.2. A quantidade de pessoas na dinâmica será definida pelos avaliadores. O
objetivo é avaliar a desenvoltura e softs skills dos candidatos.

11. ENTREVISTA PESSOAL

11.1. O candidato aprovado na etapa anterior irá ser convocado para entrevista com
o diretor e rh para ser perfilado individualmente com objetivo de conhecer mais
do candidato e de suas competências.

11.2. A entrevista terá duração máxima de 40 minutos, realizada pelo Google Meet
em horário marcado. Atrasos serão pontuados.

12. RESULTADO FINAL E ADMISSÃO
12.1. O candidato selecionado na etapa final receberá o comunicado de aprovação e

a documentação necessária para a formalização do contrato por e-mail na data
de 19/03/22

12.2. Sendo convocado a assinar o Termo de Adesão e iniciar oficialmente na Carioca
JR, a formalização do Contrato de Prestação de Serviço Voluntário será em
caráter experimental de 02 (dois) meses, com possibilidade de efetivação, junto
à Carioca Jr, passando assim a valer até a data de saída do mesmo.

12.3. As contratações para Prestação de Serviço Voluntário serão formalizadas em
conformidade com a Lei nº 13.267/2016.

12.4. A não disponibilidade do candidato em cumprir a  proposta implicará em
eliminação do Processo Seletivo, sendo convocado o próximo candidato mais
bem avaliado.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

13.1. TODAS as etapas(exceto o teste de personalidade) são eliminatórias e caso não
sejam realizadas o candidato será automaticamente ELIMINADO do processo
Seletivo.

13.2. Esse processo seletivo não terá recurso.



13.3. Todas as possíveis despesas relativas à participação do Processo Seletivo tais
como gastos com transportes, envio de correspondências, bem como aquelas
relativas à apresentação para contratação e outras similares correrão às
expensas do próprio candidato.

13.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste
Edital.

13.5. A carga horária de trabalho é medida por atividades dos projetos que deverão
ser distribuídas de segunda à sexta-feira, sendo online e flexível, com maioria
dos encontros gerais sendo realizados no turno da noite.

13.6. Todo e qualquer esclarecimento a respeito dessa seleção deverá ser feito através
do endereço eletrônico: rh@cariocajr.com.br

13.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, as
convocações e tomar ciência da publicação de todos os atos e dos resultados
referentes a esse processo seletivo divulgados nas redes sociais da Empresa
Carioca Jr.


