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I. Disposições iniciais  

A Conflor Jr. - Consultoria Florestal declara aberto ao público as inscrições do 

processo seletivo 2020. A princípio, segurança e saúde de todos deve ser uma 

prioridade. Por esse motivo, devido as atuais circunstâncias, todas as etapas 

deste processo seletivo serão realizadas online. Fique atento a todas as 

informações presentes neste documento! Se possível, permaneça em casa.  

 

II. Requisitos para inscrição  

Os candidatos deverão estar regularmente matriculados no curso de Engenharia 

Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Campus Botucatu/SP. Será 

obrigatório o preenchimento de um formulário de inscrição para a formalização 

do processo seletivo pelo link: INSCRIÇAO2020 entre os dias 26 (vinte e seis) 

de Julho e 02 (dois) de Agosto de 2020.  

Confirmação da inscrição  

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato receberá um e-

mail com a confirmação de sua participação no processo seletivo da Conflor Jr. 

2020, por meio da Coordenadoria de Gestão de pessoas 

(rh.conflorjr@gmail.com). 

     III. Processo Seletivo  

O processo seletivo 2020 será realizado de maneira online. As plataformas para 

comunicação e realização das atividades serão posteriormente divulgadas. 

A execução do processo seletivo 2020, contará com o suporte e avaliação da 

empresa júnior Humanus, no qual é especializada na área, tendo em vista maior 

assertividade e impecabilidade nas designações. 

O candidato deverá comparecer na sala virtual com antecedência de 5 (cinco) 

minutos para a realização das atividades requeridas.  

As seleções serão concretizadas em três (3) etapas: 

A primeira etapa consiste na elaboração de um vídeo contendo uma 

apresentação pessoal. A segunda, compõe uma dinâmica em grupo e a terceira, 

uma entrevista individual. Estas serão realizadas durante o mês de Agosto de 

2020. Informações detalhadas, como o horário para as entrevistas e instruções 

para o vídeo serão disponibilizadas antecipadamente e encaminhadas para os 

e-mails dos candidatos.  

https://bit.ly/INSCRIÇAO2020


 

 

 

Cronograma  

1ª atividade: Inscrição no Processo Seletivo – de 26/07/2020 até 02/08/2020. 

2ª atividade: Envio do vídeo – de 03/08/2020 até 13/08/2020. 

3ª atividade: Dinâmica em Grupo – 24/08/2020 e 25/08/2020.  

4ª atividade: Entrevista Individual – 27/08/2020 e 28/08/2020. 

É importante ressaltar que todas as partes deste processo seletivo são 

eliminatórias.  

Após a realização de todas as atividades dispostas no cronograma, os 

candidatos selecionados serão encaminhados para a próxima fase do processo 

seletivo, a Fase Trainee, no qual ocorrerá após a divulgação dos aprovados.  

O funcionamento desta etapa será posteriormente detalhado para os 

trainees.  

Observação: as datas descritas no cronograma estão sujeitas 

a alterações. 

IV. Resultado  

O resultado para o processo trainee será divulgado e notificado para os 

candidatos, via e-mail, no dia 30 de Agosto de 2020. 

Os candidatos aprovados para o Processo Trainee, serão adicionados em um 

grupo no Telegram ou WhatsApp. 

É necessário informar que, os candidatos reprovados na primeira atividade pós 

inscrição, poderão solicitar um feedback sobre seu desempenho para a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Conflor Jr., tendo em mente 

autocrescimento pessoal e profissional. Esta afirmação é opcional para os 

candidatos. 

Para os candidatos reprovados nas atividades seguintes, o feedback será 

executado pela empresa júnior Humanus entre os dias 31 de Agosto e 04 de 

Setembro de 2020. 

 



 

 

 

V. Área de atuação  

De acordo com a decisão dos membros efetivos que compõe a gestão vigente 

da Conflor Jr., os trainees aprovados pelo processo seletivo serão designados a  

atuar nas seguintes organizações de trabalho: 

Diretoria da Presidência: Compõe a Assessoria da presidência; 

Diretoria da Vice-Presidência: Compõe a Assessoria de Metas e Estratégia; 

Diretoria de Projetos e Prospecção. 

Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Diretoria de Marketing. 

 

VI. Disposições finais  

Ao se inscrever no Processo Seletivo 2020, você concorda com os termos 

explicitados neste documento, bem como o cumprimento das atividades 

propostas. 

Qualquer alteração no cronograma do processo seletivo como um todo, será  

antecipadamente notificado ao candidato pelo e-mail cadastrado na inscrição. 

Para qualquer esclarecimento de dúvida, entrar em contato pelo e-mail 

rh.conflorjr@gmail.com ou pelo celular:  

(19) 99833-4943 - Natália Viana, Assessora de Gestão de Pessoas. 

(19) 99119-1595 - Camila Bassi, Assessora de Gestão de Pessoas. 

Observação: A ausência sem justificativa prévia do candidato nas 

atividades propostas na primeira e na segunda etapa promoverá a sua 

exclusão do processo seletivo. 

Permaneça atento as futuras informações que serão encaminhadas aos inscritos 

no processo seletivo 2020. 

 

 



 

 

 

Lembre-se, não existe perfeição no sentido literal, mas existem diferentes 

vivências, culturas, personalidades, identidades e muitos outros fatores, que 

merecem e devem ser abraçados e respeitados! Nós da Equipe Conflor Jr., 

agradecemos a oportunidade que vocês estão nos oferecendo, de crescer e 

mudar o futuro. Confie no seu potencial.  

“Temos de nos tornar a mudança que queremos ver”  

- Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Camila Zanetti Bassi                                                                                           

Assessora de Gestão de Pessoas 

Lucas Rodrigues da Silva                                                                                        

Assessor de Gestão de Pessoas 

Natália Viana Silva                                                                                                    

Assessora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

Lucca Brazzi Farnettane                                                                                                  

Diretor Vice-Presidente                                                        

vicepresidência.conflor@gmail.com 

 


