
 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO PARA TRAINEE 2º/2018 

 

 

No Item 2. DAS INSCRIÇÕES onde se lê: “O período de inscrição será do dia 9 de 

setembro de 2018 a 29 de setembro de 2018” altera-se para “O período de inscrição 

será do dia 9 de setembro de 2018 a 30 de setembro de 2018”. 

 

No Item 3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO no tópico 2a Etapa – 

Dinâmica em Grupo onde se lê: “Esta etapa ocorrerá na data de 06 de outubro de 

2018 às 14 horas” altera-se para “Esta etapa ocorrerá na data de 06 de outubro de 

2018 às 09 horas”. 

 

No Item 4.1. ANÁLISE CURRICULAR onde se lê: “Portanto, a nota da primeira 

etapa do processo seletivo será calculada acrescentando, ao valor do IRA do 

candidato, uma pontuação para cada atividade que o candidato tenha 

desempenhado em sua trajetória acadêmica. A tabela de pontuações das atividades 

encontra-se no ANEXO A. A soma entre IRA e atividades será dividida de 1 a 8 

conforme a proporção de créditos concluídos, sendo que os candidatos com menos 

de 10% de curso concluído terão sua nota dividida por 1. Não será possível se 

inscrever com mais de 80% do total de créditos do curso concluídos, conforme o 

item 1.1.” altera-se para “Portanto, a nota da primeira etapa do processo seletivo será 

calculada acrescentando, ao valor do IRA do candidato, uma pontuação para cada 

atividade que o candidato tenha desempenhado em sua trajetória acadêmica. A 

tabela de pontuações das atividades encontra-se no ANEXO A. A nota adquirida 

pela participação em atividades (que será acrescida ao IRA) será dividida de 1 a 4 

conforme a proporção de créditos concluídos, sendo que os candidatos com menos 

de 10% de curso concluído terão sua nota dividida por 1 e candidato com 80% do 

curso concluído terão sua nota dividida por 4. Não será possível se inscrever com 

mais de 80% do total de créditos do curso concluídos, conforme o item 1.1.”. 

 

 

 


