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PROCESSO SELETIVO AMPLIFICAR 2016 – SEGUNDO SEMESTRE

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de novos membros
para Amplificar Empresa Júnior de 25 de julho a 05 de agosto deste ano. São
elegíveis ao processo todos os estudantes matriculados e em atividade nos cursos
de  música  com  habilitação  em  licenciatura  ou  bacharelado  da  Universidade
Federal do Paraná. A participação como membro dentro da Amplificar é totalmente
voluntária e gratuita.

O  processo  para  TRAINEE  será  composto  por  uma  (01)  avaliação
profissional, em formato digital, e mais duas (02) etapas presenciais. A avaliação
consistirá em um formulário online, cujo link será enviado ao candidato após o ato
de inscrição. As etapas serão, respectivamente, entrevista e dinâmica de grupo,
possuirão  pesos  iguais  de  avaliação  e  serão  realizadas  nas  datas  e  horários
especificados abaixo. Os resultados serão divulgados até o dia 12/08/2016, em
edital  no  DeArtes  e  pela  página  de  Facebook  da  empresa.  O  processo  para
ESTÁGIO será composto por  uma (01)  entrevista,  em que o candidato deverá
apresentar um pré-projeto a ser realizado dentro da empresa. Esta será realizada
na data e horário especificados abaixo. Os resultados serão divulgados até o dia
12/08/2016, em edital no DeArtes e pela página de Facebook da empresa.

Caberá ao candidato manter a postura durante todo o processo; vestir-se
adequadamente de acordo com a ocasião; comparecer com, no mínimo, dez (10)
minutos de antecedência nas etapas do processo seletivo na Sede da Amplificar. A
ausência  do  candidato,  em qualquer  uma das  fases,  por  qualquer  motivo,  tais
como doença e/ou atraso, implicará na sua eliminação do Processo Seletivo.

Inscrição

Para efetuar a inscrição é necessário que o candidato preencha a ficha
de  inscrição  que  será  disponibilizada  no  site  e  na  página  de  Facebook  da
Amplificar.  A  ficha  deverá  ser  preenchida  até  o  dia  05/08/2016  às  23h59.  A
apresentação do documento e o horário da entrega farão parte da avaliação no
processo.

No  ato  da  inscrição  do  formulário  para  TRAINEE  será  enviada  a
avaliação profissional via e-mail.

Entrevista: Semana do dia 08/08/16

As entrevistas* serão realizadas de forma individual em horário 
previamente combinado com o candidato. O dia preferencial será segunda-feira, 
08/08, no entanto em casos excepcionais será possível marcá-la em outros dias da
mesma semana.

* Na entrevista poderão ser feitas perguntas a respeito do Movimento Empresa Júnior e do Estatuto 
da Amplificar. Material para estudo será enviado por e-mail ao candidato após sua inscrição.



Dinâmica de Grupo: 09/08/16 – 17h40 – 19h30

Esta etapa consiste na execução de uma tarefa em curto  período de
tempo. Os detalhes sobre essa tarefa serão apresentados somente na data e hora
de início  da  dinâmica.  Os  quesitos  avaliados  serão:  Trabalho  em equipe,  pró-
atividade, criatividade e bom relacionamento interpessoal.


