EDITAL - PROCESSO SELETIVO 2-2022
A Matriz Engenharia de Energia torna público o presente edital contendo as normas
que regem o Processo Seletivo para o ingresso no corpo de colaboradores da empresa.
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A execução do Processo Seletivo ficará a cargo da Diretoria de Operações e da
Comissão do Processo Seletivo da Matriz Engenharia de Energia. Estes serão responsáveis
pelo planejamento, coordenação e execução da seleção.
O Processo Seletivo estará aberto para todos os alunos devidamente matriculados
nos cursos de engenharia, agronomia ou arquitetura da Universidade de Brasília.
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DAS VAGAS

A Matriz Engenharia de Energia terá total liberdade sobre o controle do número de
vagas e número de aprovados.
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DOS REQUISITOS

O requisito para participar da seleção é ser aluno de graduação devidamente
matriculado nos cursos de engenharia, agronomia ou arquitetura da Universidade de
Brasília.
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DAS INSCRIÇÕES

O candidato deverá enviar o Curriculum Vitae, histórico escolar e grade horária no
período de 12h do dia 09 de Setembro até às 23h59 de 24 de Setembro por meio do link:
https://app.pipefy.com/public/form/WIHZ-UzZ
4.1.1 Se o candidato for calouro no curso, não é necessário o envio do histórico
escolar.
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ATENÇÃO: O Curriculum Vitae, histórico escolar e grade horária devem ser
entregues exclusivamente por meio do link disponibilizado, dentro do período
determinado e no formato PDF. A falta de cumprimento de algum desses critérios
implicará na eliminação do candidato.
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DA SELEÇÃO

5.1.1 A Seleção compreenderá a aplicação das seguintes etapas:
a. Primeira Etapa: análise de currículo, histórico escolar e grade horária de caráter
eliminatório;
b. Segunda Etapa: entrevistas individuais por meio de plataforma online a ser
designada por e-mail, de caráter eliminatório;
c. Terceira Etapa: dinâmica em grupo por meio de plataforma online a ser
designada por e-mail, de caráter eliminatório.
5.1.2 Ao final de cada etapa, os candidatos receberão um e-mail com o seu
desempenho e, caso aprovado, instruções para a próxima fase;
5.2 A Matriz Engenharia de Energia se reserva o direito de realizar uma etapa
adicional se achar necessário a qualquer momento do Processo Seletivo;
5.3 Expressões e comentários que ofendam o código de ética e/ou a legislação
brasileira tem caráter eliminatório;
5.4 Em caso de má conexão da Internet ou falta de estrutura para realizar alguma
das etapas do processo, será viabilizado outra data ou projeto para suprir a necessidade;
5.5 A Matriz Engenharia de Energia se reserva o direito em eliminar o candidato
caso não haja uma resposta ou justificativa coerente para a realização da atividade
descrita na seção 5.4 do presente edital;
5.6 Em caso de impossibilidade de realização de alguma das atividades o candidato
deverá mandar um e-mail para operacoes@matrizenergia.com justificando ausência. É de
total interesse do candidato a busca para realização das etapas do processo seletivo.
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DO CRONOGRAMA

DATA

ETAPA

09/set

Divulgação Oficial do Processo Seletivo.

09/jan a 24/set

1ª Etapa: Período de envio do currículo, histórico escolar e grade horária.

12/out

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa para os inscritos até o dia 24/set e
Orientações para a 2ª Etapa.

24/out a 28/out

2ª Etapa: Realização das Entrevistas Individuais dos inscritos até o dia
14/set.

31/out

Divulgação do Resultado da 2ª etapa e Orientações para a 3ª Etapa.

01/nov a 03/nov
08/nov

3ª Etapa: Realização das Dinâmicas em Grupo.
Divulgação do Resultado da 3ª etapa

10/nov a 16/dez

Programa Trainee

03/jan

Divulgação do Resultado do Programa Trainee

ATENÇÃO: As datas citadas acima podem sofrer alterações a qualquer momento.
Em caso de mudança, uma retificação será devidamente divulgada em nosso site e nas redes
sociais.
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O

DO RESULTADO
resultado

final

do

Processo

Seletivo

será

divulgado

pelo

http://www.matrizenergia.com/, e via e-mail aos candidatos no dia 12 de abril de 2022.

4

site

ATENÇÃO: A Matriz Engenharia de Energia se reserva o direito de, a qualquer
momento, alterar os termos do presente edital sendo que será comunicado no site da
empresa e nas redes sociais.
Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com a Diretoria de Operações através
do e-mail operacoes@matrizenergia.com.
Matriz Engenharia de Energia
09 de setembro de 2022
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