
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ACETEC
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA EMPRESA JÚNIOR ACETEC

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2021

A diretoria executiva da empresa júnior ACETEC do curso de Engenharia Elétrica
do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Pernambuco – Campus Garanhuns torna
público,  na  data  05 de Abril  de 2021,  o  processo seletivo destinado a recrutar  e
selecionar novos membros, dentre alunos do curso de Engenharia Elétrica, para
cargos de Trainee.

1. Considerações Iniciais
1.1.O Processo Seletivo ACETEC 2021 destina-se a selecionar candidatos para

preencher vagas de Membros Efetivos para o ano letivo de 2021;
1.2.Membros da ACETEC não são remunerados, portanto trata-se de um vínculo

voluntário;
1.3.O  Processo  Seletivo  será  regido  por  esse  edital  sob  responsabilidade  da

ACETEC;
1.4.Os  candidatos  aprovados  nesta  seleção  serão  convocados  dentro  de  um

período de 5 dias úteis ao final do mesmo.

2. Das Vagas
2.1.6 vagas para cargo de Trainee.

3. Dos Requisitos Para Inscrição
3.1.Para concorrer a uma das vagas definidas no item 2, o candidato deve estar

regularmente matriculado no semestre 2021.1 do curso de Engenharia Elétrica
do IFPE – Campus Garanhuns;

3.2.Ter disponibilidade de 15 horas semanais para dedicar-se às suas atribuições
na ACETEC;

3.3.Os cargos de Trainee poderão ser ocupados a partir do 3º semestre;
3.4.Estar em plena concordância com os termos deste edital.

4. Da Inscrição
4.1.Os  interessados  deverão  fazer  inscrição  por  meio  do  preenchimento  do

formulário  disponível  no  link  (https://forms.gle/GyvDbsxDNzq9TRV97)  no
período de 05/04/2021 a 19/04/2021.



5. Da Seleção
5.1.O Processo Seletivo para as vagas de Trainee da ACETEC será acompanhado

pelo professor Heverton Rodrigo G. de Souza;
5.2.A Seleção dos alunos aos cargos oferecidos neste edital  constará de duas

etapas, análise de currículo e entrevista;
5.3.Os currículos deverão ser anexados durante o processo de inscrição;
5.4.As entrevistas serão realizadas nos dias 20 à 23 de Abril de 2021, no horário

das 19:00 às 21:00,  através da plataforma Google Meet.  Os convites para
entrevista serão enviados por e-mail;

5.5.No caso  de  empate  entre  os  candidatos,  serão  considerados  os  seguintes
critérios, em ordem de prioridade:
a. Candidato  com maior  coeficiente  de rendimento  de todas as  disciplinas

efetivamente cursadas no IFPE (excluindo as  disciplinas aproveitadas e
trancadas);

b. Candidato que esteja cursando o semestre mais adiantado;
c. O candidato com a maior idade.

5.6.Os  candidatos  aprovados  serão  os  6  primeiros  colocados,  divulgados  em
listagem  oficial,  emitida  no  dia  28  de  Abril  de  2021,  e  convocados
imediatamente para ocupação das vagas;

5.7.Na hipótese do candidato aprovado não apresentar-se dentro de um período
de 5 dias após a convocação, ou em caso de desistência voluntária, o próximo
candidato mais bem colocado será convocado através de meios oficiais;

5.8.No caso da não ocupação das vagas, a Diretoria da ACETEC poderá realizar
outro concurso no prazo de 5 dias, divulgado em edital específico;

5.9.Os  candidatos  aprovados  terão  seus  cargos  instituídos  em  reunião  que
ocorrerá no dia 3 de Maio de 2021.

6. Das Disposições Finais
6.1.Cada  membro  integrante  da  ACETEC  fixará  seu  horário  de  atividades

considerando os horários das aulas de disciplinas matriculadas;
6.2.O edital  será  divulgado  através  do  Portal  do  IFPE –  Campus  Garanhuns,

Instagram  oficial  da  ACETEC  e  Instagram  oficial  do  IFPE  –  Campus
Garanhuns.

6.3.Aos casos omissos aplicam-se as normas do Estatuto da ACETEC;
6.4.O presente edital entra em vigor nesta data.
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Maria Eduarda de Oliveira Sales
Diretora Presidente

Múcio d’Emery Alves Filho
Diretor de Gestão de Pessoas


