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EDITAL 01/2020 

 

Por meio deste edital, a Prisma Consultoria e Serviços em Engenharia no uso de suas 

atribuições legais torna pública a abertura de Processo Seletivo para novos 

membros a serem admitidos em 2020.2. 

 

APRESENTAÇÃO 

A Prisma Consultoria e Serviços em Engenharia doravante denominada Prisma CSE 

é uma Empresa Júnior composta por estudantes dos cursos de Engenharia Civil e 

Arquitetura vinculados a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua missão 

é: transformar estudantes em líderes do futuro, promovendo impacto através das 

nossas soluções.  

A Prisma CSE busca membros compromissados, comprometidos e que representem 

os valores e fit cultural da empresa. 

 

1. DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

1.1 As vagas são destinadas a estudantes do curso de Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Civil ou Área Básica de Ingresso (ABI-Engenharia) 

devidamente matriculados na UFPE; 

1.1.1 Caso o(a) estudante de ABI-Engenharia não ingresse em Engenharia 

Civil este não poderá permanecer na empresa - vide  estatuto. 

1.2 Ter disponibilidade de pelo menos 10 horas semanais (flexíveis) de 

dedicação exclusiva a serem preenchidas na sede da empresa, que 

incluem reuniões gerais (RG’s), reuniões setoriais, realização de projetos 

e atividades setoriais; 
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1.3 Ter ciência que a Prisma CSE exige dedicação e comprometimento dos 

membros, sem retorno financeiro direto, visto que se trata de uma 

Empresa Júnior. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1 A quantidade de vagas será de acordo com a necessidade atual da 

empresa, não sendo este um número fixo ou pré-definido. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online. 

3.1.1 As inscrições online serão abertas no dia 4 de abril de 2020 e 

encerradas no dia 10 de abril de 2020. As inscrições online deverão ser 

realizadas através do preenchimento de formulário no site da Prisma 

CSE (https://www.prismacse.com/psel); 

3.2 A inscrição deverá ser confirmada pela Prisma CSE através de e-mail no 

prazo máximo de 48 horas. Caso não receba a confirmação, o candidato 

deverá entrar em contato através do e-mail psel@prismacse.com; 

3.3 Caso o candidato omita ou não seja verdadeiro com quaisquer 

informações pessoais, o mesmo estará automaticamente eliminado do 

processo seletivo. 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1 Todas as etapas devem ser cumpridas pelos candidatos previamente 

convocados. A avaliação dos candidatos ocorrerá após o término de cada 

etapa; 

4.2 A seleção dos candidatos ocorrerá em 04 etapas. As etapas estão 

descritas a seguir:  

https://www.prismacse.com/psel
mailto:psel@prismacse.com
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4.2.1 Primeira Etapa – Teste de Fit Cultural: Etapa classificatória que 

consiste na realização de um teste online, a fim de avaliar a  

capacidade de adaptação às atitudes, crenças e comportamentos 

necessários para ser um membro da Prisma CSE;  

4.2.2 Segunda Etapa – Entrevista Comportamental: Etapa classificatória 

que consiste na entrevista individual do candidato perante o time do 

Processo Seletivo da Prisma CSE; 

4.2.3 Terceira Etapa – Treinamentos (Job Rotation): Etapa classificatória 

que consiste em um aprofundamento nas atividades de todos os 

setores da empresa; 

4.2.4 Quarta Etapa – Entrevista Final: Etapa classificatória que consiste na 

entrevista individual do candidato perante o time do Processo Seletivo 

da Prisma CSE; 

4.3 O não comparecimento ou atraso superior a trinta minutos, sem 

justificativa plausível, a qualquer uma das etapas do item 4.2 resulta na 

desclassificação automática do candidato; 

4.4 Caso o candidato não possa comparecer a uma das etapas do processo 

seletivo, deverá enviar um e-mail a psel@prismacse.com, pelo menos, 

24h de antecedência justificando o motivo de sua ausência; 

4.4.1 O candidato deve solicitar remarcação para as fases 4.2.2 e 4.2.4. 

4.4.2 A fase 4.2.1 não está passível de justificativas. 

4.5 A Prisma CSE se reserva o direito de alterar as etapas do processo em 

casos de motivos externos. 

 

 

 

 

5. DO RESULTADO 

 

mailto:psel@prismacse.com
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5.1 O resultado oficial do processo seletivo para novos membros da Prisma 

CSE será divulgado no dia 12 de maio de 2020 através de suas redes 

sociais e envio de e-mail aos candidatos; 

5.2 A Prisma CSE se reserva o direito de alterar a data do resultado oficial em 

casos de motivos externos. 

 

6. DA POSSE DOS CANDIDATOS 

 

6.1 A posse dos novos membros da Prisma CSE ocorrerá durante a Cerimônia 

de Posse e Efetivação, com data a ser confirmada posteriormente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 Os casos omissos neste edital serão deliberados pelo time responsável 

pelo processo seletivo; 

7.2 Qualquer termo deste edital pode ser alterado a qualquer momento, 

desde que avisado a todos os candidatos com pelo menos 03 (três) dias 

de antecedência; 

7.3 A inscrição do candidato reflete a aceitação das normas presentes neste 

edital; 

7.4 As datas aqui divulgadas poderão sofrer mudanças desde que 

previamente avisadas aos candidatos; 

7.5 O presente edital terá validade a partir do momento de sua publicação até 

o fim deste processo seletivo. 

 

 

 

CRONOGRAMA 
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Evento Local Data 

Lançamento do Edital Redes Sociais / Site 01 de abril 

Inscrições Online www.prismacse.com/psel 04  a 10 de abril 

Fit Cultural Redes Sociais / E-mail 04 a 10 de abril 

Entrevistas 

Comportamentais 
Reunião Virtual 13 a 17 de abril 

Job Rotation Reunião Virtual 20 a 30 de abril 

Entrevistas Finais Reunião Virtual 4 a 8 de maio 

Divulgação dos Resultados Redes Sociais / E-mail 12 de maio 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Time do Processo Seletivo  

Prisma Consultoria e Serviços em Engenharia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


