
EDITAL Nº 26 

Regulamento do Processo Seletivo Externo da Empresa Júnior de 

Nutrição CONNUTRI – FJN 

SELEÇÃO GASTRONOMIA 

A CONNUTRI comunica a abertura do Processo Seletivo para Trainee 

tendo como objetivo dar oportunidade aos demais alunos do curso Tecnólogo 

em Gastronomia da FJN em participar de um processo de experiência e 

treinamento na empresa, e posteriormente promover o ingresso dos novos 

membros. Deste modo, propicia a diversificação dos recursos humanos e a 

perpetuação da CONNUTRI. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Fundada em 2016, a CONNUTRI é constituída exclusivamente por alunos 

de graduação do curso de Nutrição da FJN e tem como missão oferecer 

serviços de qualidade para a sociedade, promovendo aos alunos envolvidos 

com a empresa melhor experiência de mercado, incitando o crescimento 

profissional e pessoal deles, dando ênfase à responsabilidade social. O 

processo seletivo será efetuado pela CONNUTRI por meio de alunos-membros 

da empresa que contam com apoio dos professores dessa instituição, para a 

realização dos projetos e das prestações de serviços na área de Nutrição e 

Saúde. O treinamento é uma oportunidade de crescimento profissional, através 

da iniciação ao trabalho e das vivências direcionadas à área; bem como é a 

porta de entrada para tornar-se membro da empresa. 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

a) O presente regulamento objetiva informar os critérios e etapas do Processo 

Seletivo externo da CONNUTRI que ocorrerá no dia 25 de junho de 2018; 

b) O trabalho na Empresa Júnior é voluntário, não havendo possibilidade de 

remuneração financeira aos membros; 

c) A participação como Trainee terá duração de 3 (meses), podendo este 

tornar-se membro após este período por mais 9 (meses). 



2.1. Requisitos 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Tecnólogo em Gastronomia da 

FJN; 

b) Apresentar disponibilidade para desempenhar as metas estabelecidas; 

c) Ter disponibilidade para trabalhar também aos sábados, domingos e 

feriados, quando necessário. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

a) Os candidatos interessados em fazer parte do processo seletivo da 

CONNUTRI deverão preencher o formulário de inscrição completo disponível 

Anexo 1 desse edital no período de 14 a 21 de junho de 2018 e entregar na 

coordenação do curso Tecnólogo em Gastronomia; 

b) O candidato receberá um e-mail com a confirmação da inscrição com as 

datas, horários e os locais da seleção na FJN. Apenas após o recebimento 

deste e-mail, a inscrição estará confirmada. 

 
3.1 Seleção 

 
a) Após o deferimento das inscrições, a seleção ocorrerá no dia 25 de junho de 

2018 e dar-se-á por meio de uma etapa de caráter presencial e obrigatório: 

1- Análise do formulário de inscrição (será realizada no dia 22 de junho de 

2018); 

2- Dinâmica de grupo (será realizada no dia 25 de junho de 2018, às 18h, na 

sala de Gastronomia da FJN). 

 

b) A não participação do candidato no dia da dinâmica de grupo implica na 

eliminação automaticamente do processo seletivo. 

 

4. OBSERVAÇÕES FINAIS 

a) A Comissão de Seleção não se responsabilizará por possíveis interferências 

no sistema operacional de seus equipamentos eletrônicos, desta forma, o não 

recebimento de confirmação da inscrição por meio eletrônico impossibilitará a 

participação no processo seletivo; 

b) A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes 

instruções e a aceitação das condições dispostas neste edital; 



c) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as comunicações 

oficiais da Comissão de Seleção por e-mail; 

d) O resultado do Processo Seletivo será divulgado no site: 

http://www.fjn.edu.br/; 

e) Independente do número de candidatos, só serão selecionados 12 (doze) 

estudantes que se enquadrarem nos requisitos de seleção e apresentarem 

bom desempenho e aproveitamento durante a etapa do Processo Seletivo; 

serão 3 (três) vagas para o período vespertino e 9 (nove) vagas para o período 

noturno.  

f) Em caso de desistência do curso Tecnólogo em Gastronomia, o aluno será 

afastado das atividades da empresa; 

g) Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de Seleção. 

http://www.fjn.edu.br/

