
                                                

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2019  

SELEÇÃO DE CONSULTORES JUNIORES PARA A LS JÚNIOR CONSULTORIA 

 

A Faculdade LS, por intermédio da Escola de Negócios, torna pública a abertura de 

inscrições para Processo Seletivo Simplificado de Análise de Currículos, Dinâmica  e 

Teste, destinado à seleção, por tempo determinado, de alunos dos cursos da Escola 

de Negócios, nos termos do Presente Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo o provimento de 12 

(doze) vagas para consultores juniores dos cursos da Escola de Negócios da 

Faculdade LS destinado a recrutar e selecionar novos membros, dentre os alunos dos 

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Gestão Hospitalar.  

 1.2 O processo seletivo será regido por este edital sob a responsabilidade da LS 

JÚNIOR CONSULTORIA.  

1.3 A participação nas atividades da LS JÚNIOR CONSULTORIA será como Consultor 

Voluntário. O Consultor Voluntário terá as atividades desenvolvidas na LS Júnior 

Consultoria revertidas em horas de atividades complementares ao seu curso, não 

podendo ultrapassar 40 horas. 

1.4 A jornada de Consultoria é de 04 (quatro) horas semanais em trabalhos internos 

e/ou externos, em sistema presencial para consultores juniores. Sendo os dias e os 

horários para este edital: Sexta-feira das 14h às 18h. 

1.5. As despesas com deslocamento (transporte e combustível) são de 

responsabilidade do aluno consultor júnior.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

2.1. Para ser selecionado, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos 

seguintes requisitos: 

a) Estar devidamente matriculado nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Financeira e Gestão Hospitalar.  



                                                

b) Ter sido classificado neste Processo Seletivo Simplificado; 

c) Ter disponibilidade conforme mencionado no item 1.4 deste edital;  

d) Apresentar ainda as seguintes características inerentes ao cargo de Consultor 

Junior: Maturidade frente aos desafios profissionais a serem enfrentados; Bom 

relacionamento interpessoal; Habilidade de comunicação oral e escrita; Capacidade de 

aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos e compartilhar conhecimentos; Respeito 

aos valores da LS JÚNIOR CONSULTORIA e boa conduta profissional e ética; e 

Respeito ao estatuto da LS JÚNIOR CONSULTORIA.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Documentação necessária: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

b) Currículo profissional. 

3.2 As inscrições serão realizadas de 11 a 14 de março de 2019, no horário de 08h às 

12h e de 19h às 22h, no setor de apoio da Escola de Negócios na Faculdade LS.  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção será realizada pelo Professor Supervisor da LS JUNIOR 

CONSULTORIA em duas etapas: 

a) Recebimento de inscrições: Esta etapa consistirá no período de recebimento de 

inscrições impressas e via e-mail. Nesta fase serão analisadas as fichas que atendem 

ao presente edital e feita triagem de adequação ao perfil solicitado. A divulgação dos 

candidatos aptos à próxima etapa de seleção ocorrerá até o dia 18 de Março de 2019 

via publicação impressa nos murais da Escola de Negócios da Faculdade LS. 

b) Dinâmica de Grupo e Avalição Escrita para análise de habilidades, conhecimentos e 

atitudes inerentes ao cargo de consultor júnior. Estas atividades serão de caráter 

eliminatório e ocorrerão com os candidatos aprovados na etapa anterior no dia: 22 de 

Março de 2019 das 14h às 18h. A divulgação dos candidatos selecionados ocorrerá 

até o dia 26 de Março de 2019 via publicação impressa nos murais da Escola de 

Negócios da Faculdade LS. 

 



                                                

5. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO  

5.1 Implicará na eliminação automática daqueles candidatos que: Enviarem sua 

documentação fora do prazo estabelecido; Não obedecerem ao cronograma expresso 

no item 4; Não se enquadrarem nas descrições do item 2 deste Edital; Não 

comparecerem a alguma das etapas previstas neste edital; Não obtiverem o 

desempenho esperado; Perturbarem, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido; Utilizarem ou tentarem utilizar meios 

fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 

etapa do processo seletivo;  

 

6. DOS PRAZOS 

6.1. O prazo de contrato por tempo determinado, para execução dos serviços objeto 

destes Termos de Referência, será de 4 (quatro) meses a partir da data de assinatura 

do contrato ou até o fim do semestre letivo, não podendo ultrapassar as seguintes 

datas: de 28 de março e 28 de junho de 2019. Poderá ser prorrogado por igual 

período, se de interesse de ambas as partes. 

 

7. DA RESCISÃO 

7.1 O contrato poderá ser rescindindo por ambas as partes, a qualquer momento, 

desde que seja formalizado no termo de rescisão.  

7.2 O consultor pode ter seu contrato rescindindo nos seguintes casos: 

a) obtenha estágio ou trabalho em outro local, em qualquer momento durante o 

período do voluntariado; 

b) não cumpra com suas atividades quanto à frequência e produção; 

c) tenha comportamentos e atitudes inadequadas ao ambiente de trabalho.  

 



                                                

8. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este Edital somente serão atendidos 

quando solicitados por escrito até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data 

estabelecida para a protocolização das inscrições. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação dos critérios para o Processo 

Seletivo contidos neste Edital. 

9.2. A classificação neste Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato 

apenas a expectativa de ser selecionado. A concretização da seleção fica 

condicionada ao interesse e à necessidade da Escola de Negócios. 

9.3. A consultoria realizada na LS JÚNIOR deverá seguir as normas deste Edital e 

poderá compor até 40 horas de Atividades Complementares. 

9.4. O número de vagas disponíveis na LS JÚNIOR CONSULTORIA poderá sofrer 

alteração conforme demanda durante o semestre. Nesse caso, alunos podem ser 

convocados de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo 001/2019 ou, 

ainda poderá haver a abertura de um novo Processo de Seleção Simplificado. 

9.5. O aluno que for reprovado em mais de uma disciplina será desligado da LS 

JÚNIOR CONSULTORIA no semestre seguinte. 

9.6. O aluno poderá participar da LS JÚNIOR CONSULTORIA pelo período máximo de 

02 (dois) semestres. 

9.7. Os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos pela Supervisão da 

LS JÚNIOR CONSULTORIA, e/ou Coordenador de Curso da Escola de Negócios da 

Faculdade LS. 

 

Taguatinga, 08 de março de 2019. 

 

Supervisão da LS JÚNIOR CONSULTORIA 

Coordenação dos Cursos da Escola de Negócios da Faculdade LS 

 



                                                

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2018 SELEÇÃO DE CONSULTORES 

JUNIORES PARA A LS JÚNIOR CONSULTORIA 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA NOVOS MEMBROS DA CONSULTORIA JÚNIOR 

DATA:_____/_____/2019. 

ALUNO(a):____________________________________________________________ 

CURSO:______________________________________________________________ 

MATRICULA:_________________________ 

TURMA/SEMESTRE:___________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 

TELEFONE RESIDENCIAL:______________________________________________ 

CELULAR:____________________________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________ 

Tenho disponibilidade para atuar como aluno consultor voluntário na LS JÚNIOR 

CONSULTORIA Unidade II - Taguatinga: sexta-feira das 14h às 18h. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

Qual a expectativa que você possui referente sua participação na Consultoria Júnior? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________ 

Assinatura do Aluno (a) 


