
 

 
 

PREPARATÓRIO PARA PROGRAMA DE TRAINEE 

 

EDITAL 001/2020 

 

O GRUPO SER EDUCACIONAL e suas mantidas (UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNINORTE, 

UNIVERITAS E UNINABUCO), através do NÚCLEO DE TRABALHABILIDADE, 

EMPREGO E CARREIRAS, tornam público as inscrições do PREPARATÓRIO PARA 

PROGRAMA DE TRAINEE. 

 

O Trainee é um funcionário contratado por período de um a dois anos para, posteriormente, assumir 

um cargo de gestão na empresa. Durante esse tempo, o profissional passa por diversos setores para 

compreender como a organização funciona por completo (job rotation), também participa de cursos, 

workshops e palestras que acrescentem valor aos conhecimentos relacionados com o seu trabalho, além 

da vivência com o nível estratégico da empresa, participando de reuniões, recebendo informações dos 

planos e metas da empresa, entre outros. Os programas de trainee costumam admitir jovens 

profissionais que tenham se formado nos últimos dois anos ou alunos prestes a concluir o curso. O 

objetivo deste Preparatório é simular as etapas de um Processo Seletivo para Programa de Trainee, 

com orientações para os candidatos se destacarem e conquistarem vagas nas maiores empresas do 

Brasil e do mundo. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Preparatório é destinado aos alunos regularmente matriculados em quaisquer cursos de 

graduação (consultar condições do item 1.2) e cursos de pós-graduação, nas modalidades presencial, 

semipresencial ou EAD, além dos alunos egressos com até 2 (dois) anos de formação. 

1.2. Para estudantes regularmente matriculados, devem seguir a lista abaixo: 

Cursos de 4 semestres (2 anos), podem se inscrever alunos do 3º ou 4º período.  

Cursos de 6 semestres (3 anos), podem se inscrever alunos do 5º ou 6º período. 

Cursos de 8 semestres (4 anos), podem se inscrever alunos do 7º ou 8º período. 

Cursos de 10 semestres (5 anos), podem se inscrever alunos do 9º ou 10º período. 

Cursos de 12 semestres (6 anos), podem se inscrever alunos do 11º ou 12º período.  

1.3. Os interessados devem ter disponibilidade nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2020 no horário de 

19:30h as 21h (horário local). 

1.4. As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pelo link no final desse edital.  



 

 
 

1.5. Após a inscrição, o inscrito será notificado por e-mail e deve enviar um “vídeo currículo” para 

confirmar o interesse no Preparatório. O vídeo deve ser gravado na horizontal e com duração de até 

três minutos. Não serão confirmadas as inscrições sem o vídeo.  

1.6. Também no ato da inscrição, os interessados receberão um “Estudo de Caso”, uma atividade com 

um problema a ser resolvido pelo inscrito. A atividade respondida deverá ser enviada no dia 14 de 

outubro de 2020, até as 23:59h (horário de Brasília) e será avaliada no último dia do processo (15 de 

outubro de 2020). 

1.7. As inscrições encerram no dia 09 de outubro de 2020, às 23:59h (horário de Brasília).  

1.8. Fica expressamente estabelecido que este preparatório não é um processo de trainee real e não 

existem vagas a serem preenchidas.  

 

2. DO PREPARATÓRIO 

 

2.1. Será realizado de maneira remota, os links e atividades serão enviadas para os candidatos através 

do e-mail informado na inscrição. 

2.2. O Grupo Ser Educacional e suas mantidas não se responsabilizará por custos de internet, lanche, 

equipamentos ou qualquer outro custo que envolva a participação dos alunos e ex-alunos no 

Preparatório. 

2.3. O conteúdo fornecido no Preparatório é exclusivo, a reprodução de qualquer informação sem a 

prévia autorização, é proibida. Todos os direitos são reservados pelo Grupo Ser Educacional e suas 

mantidas.  

 

3. DAS ATIVIDADES DO PREPARATÓRIO 

 

3.1. Será dividido nas seguintes fases:  

• Dia 13 de outubro de 2020: análise dos vídeos currículo enviados no ato da inscrição e oficina 

com o tema “erros e acertos no vídeo currículo”. 

• Dia 14 de outubro de 2020: teste online com os temas mais recorrentes em programas de 

trainee, são eles: raciocínio lógico, atualidades, inglês, informática, português e matemática. 

Cada tema terá uma prova com 5 questões e 2 minutos para resolução de cada questão, 

totalizando 60 minutos para resolução do questionário completo. 

• Dia 15 de outubro de 2020: os inscritos receberão feedback do “Estudo de Caso”, a atividade 

que enviada por e-mail no ato da confirmação de inscrição e deve ser respondida, também por 



 

 
 

e-mail, até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 14 de outubro de 2020. Ainda irão ter dicas 

de comportamento nas entrevistas presenciais e on-line (através de aplicativos como Microsoft 

Teams, Google Meet, Zoom, entre outros), divulgação do gabarito das provas e divulgação de 

processos trainee reais.  

3.2. Os alunos regularmente matriculados que participarem do Preparatório, irão receber carga 

horária complementar (verificar a quantidade com a coordenação do curso). 

 

4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

4.1. O Preparatório é exclusivo para alunos regularmente matriculados e egressos das mantidas do 

Grupo Ser Educacional. 

4.2. Nenhuma iniciativa deste Preparatório deve ser cobrada aos alunos e egressos, além disso, nenhum 

custo dos candidatos será coberto pelas mantidas do Grupo Ser Educacional, tais como internet, 

equipamentos, refeições, cadernos, canetas, entre outros. Ficando as mantidas do Grupo Ser 

Educacional responsáveis apenas pela disponibilidade do conteúdo programado. 

4.3. Para os alunos regularmente matriculados, a carga horária complementar será acrescida 

automaticamente ao cadastro dos estudantes de acordo com a disponibilidade das coordenações de 

cada unidade e assinatura da ata que será disponibilizada pelo Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego 

e Carreiras. 

 

5. INSCRIÇÃO 

Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06ji5lSh811Xz1HhZ

uQDB2-RD5UMUdNWU1PTkhCMTJaRE0wOTZEQU8zRzZaUy4u 

QR code: 

 

SUPERVISORA NACIONAL DE 

TRABALHABILIDADE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06ji5lSh811Xz1HhZuQDB2-RD5UMUdNWU1PTkhCMTJaRE0wOTZEQU8zRzZaUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06ji5lSh811Xz1HhZuQDB2-RD5UMUdNWU1PTkhCMTJaRE0wOTZEQU8zRzZaUy4u

