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EDITAL – Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2020 
 
A Zenit Aerospace, Empresa Júnior de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília, 
torna público o presente edital, que abrange as normas regentes do processo seletivo para o 
ingresso no seu corpo de colaboradores. 

DO PROCESSO 
Art. 1º - A realização do processo seletivo é de responsabilidade de uma equipe formada 
especificamente para essa atividade, incluindo todos os membros de Operações da Zenit 
Aerospace. Cabe à equipe o planejamento, a coordenação e a seleção dos candidatos, bem 
como a divulgação do processo. 
Art. 2º - O processo se encontrará aberto para todo estudante regularmente matriculado em 
qualquer um dos cursos de graduação do campus Gama da Universidade de Brasília (FGA).  

DAS VAGAS 
Art. 3º - A Zenit Aerospace usufrui de completo poder sobre o controle de vagas disponíveis 
e poderá selecionar de nenhum até todos os candidatos. 
Art. 4º - Os candidatos aprovados no processo seletivo serão submetidos a um Programa 
Trainee, com duração a determinar e que se trata de uma etapa de treinamentos e testes, ao 
final da qual o trainee poderá ou não ser efetivado como membro regular da empresa. Durante 
o Programa Trainee, o candidato deve possuir disponibilidade em horários noturnos. 

DAS INSCRIÇÕES 
 Art. 5º - As inscrições serão efetuadas da seguinte forma:. 

I. É inescusável o preenchimento do formulário de inscrição que estará disponível nas redes 
sociais da empresa e no site www.zenitaerospace.com, no período entre 18:00 do dia 
09/03/2020 e 18:00 do dia 27/03/2020. Além disso, o candidato deve enviar sua grade 
horária do atual semestre, obtida via Matrícula Web, e seu curriculum vitae no 
formulário de inscrição. Os documento devem estar no formato PDF para o envio. 

II. Quaisquer dúvidas relativas ao processo ou ao envio de documentos devem ser enviadas 
no e-mail: adrianocosta@zenitaerospace.com . 

 

https://www.zenitaerospace.com/
mailto:adrianocosta@zenitaerospace.com?subject=PROCESSO%20SELETIVO%20ZENIT%20AEROSPACE%202020/1
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DA SELEÇÃO 
 Art. 6º - A seleção consistirá em três fases: 

1. A primeira fase será realizada nos dias 31/03/2020, 01/04/2020 e 02/04/2020, 
a partir de 18:15, sendo que essa última data só será disponibilizada caso haja 
demanda de inscritos. Essa etapa é constituída por um conjunto de dinâmicas em 
grupo envolvendo todos os candidatos, constantemente avaliados por um grupo 
de membros da empresa. Cada participante receberá um e-mail e uma 
mensagem no WhatsApp com o seu dia de dinâmica e o não comparecimento 
implicará na sua eliminação. Caso exista algum problema que implique no não 
comparecimento do candidato em determinada data, este deve comunicar a 
organização com antecedência. Esta etapa possui caráter eliminatório e o seu 
resultado será enviado para o candidato no dia 04/04/2020 até as 22:00. 

2. Os candidatos aprovados na primeira fase serão encaminhados à segunda fase 
do Processo Seletivo, a ser realizada entre os dias 06/04/2020 e 10/04/2020. 
Nessa fase haverá uma entrevista, a qual será marcada individualmente entre os 
dias 04/04/2020 e 05/04/2020  e terá seu  resultado divulgado dia 11/04/2020. 

3. Os candidatos aprovados na entrevista irão participar do Programa Trainee, o 
qual irá capacitar os candidatos para trabalhar na Zenit Aerospace, começando no 
dia 13/04/2020 e finalizando no dia 24/04/2020, horários ainda a definir. Esta 
etapa possui caráter eliminatório. Caso seja aprovado nessa etapa, o candidato 
será efetivado como membro oficial da Zenit Aerospace. 

Art. 7º - A Zenit Aerospace se reserva o direito de operar uma etapa adicional se considerar 
necessário a qualquer momento do Processo Seletivo. 

 
DO RESULTADO 

Art. 8º - O resultado final do processo seletivo será disponibilizado no site da empresa, na 
página da empresa no Facebook e individualmente aos aprovados, via e-mail ou telefone no 
dia 11/04/2020. 
Art. 9º - Todos os candidatos do processo seletivo terão direito a um feedback de sua 
participação, por meio de uma reunião a ser marcada com a Zenit Aerospace, se solicitado.  

DO CRONOGRAMA 
Art. 10º - Abaixo encontram-se as datas previstas para a realização dos eventos que 
compõem o processo seletivo: 
● 09/03/2020 – Início do período de envio de currículos e preenchimento do formulário de 

inscrição; 



 

5 
 

Título do Documento 

● 27/03/2020 – Fim do período de envio dos currículos e preenchimento do formulário de 
inscrição;  

● 31/03/2020, 01/04/2020 e 02/04/2020 – Primeira etapa do processo seletivo; 
● 04/04/2020 – Resultado da primeira etapa e início do agendamento da entrevista 

individual com os candidatos aprovados;  
● 06/04/2020 e 10/04/2020 – Segunda etapa do processo seletivo; 
● 11/04/2020 – Divulgação do resultado da segunda etapa do processo seletivo e dos 

nomes dos novos trainees; 

ATENÇÃO: As datas citadas acima podem sofrer alterações a qualquer momento. Em caso de 
mudança, uma retificação será devidamente divulgada no site e Facebook da Zenit Aerospace. 

 
A Zenit Aerospace reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar os termos do presente 
edital. 

 
Brasília, 09 de Março de 2020 

 
 
 
 

Adriano Fonseca Carvalho Costa 
____________________________ 

Diretor de Operações 

Débora Caires de Souza Moreira 
____________________________ 

Presidente Institucional 
  

 


