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EMPRESA JÚNIOR DOS ALUNOS DA FÍSICA MÉDICA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, 

CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

EDITAL -  PROCESSO SELETIVO 2020 

MARIE CURIE JR. 
Edital de Abertura de Inscrições 

 

A diretoria executiva da Marie Curie Jr, no uso de suas atribuições, torna público o atual Edital com as normas que 

regem o processo seletivo 2020 da empresa júnior dos alunos da Física Médica do campus USP Ribeirão Preto, com o 

objetivo de realizar uma seleção pública para o preenchimento das vagas para Trainees, destinadas aos alunos de 

graduação do curso de Física Médica da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo de Ribeirão Preto. 

CAPÍTULO I) DAS VAGAS 

Estarão abertas vagas para as 5 áreas de trabalho: Administrativo e Financeiro, Marketing, Vendas, Recursos Humanos 

e Gestão de Pessoas e Projetos e Inovação. Sendo de escolha da Empresa o preenchimento ou não de todas as vagas 

disponíveis. 

Aqueles que se inscreverem neste processo seletivo estarão se candidatando a posição de Trainees por um período 

de 1 (um) mês. Após este período, poderão ser efetivados e se tornarão membros efetivos da diretoria de sua escolha 

(podendo ser a primeira ou a segunda opção, de acordo com a decisão da diretoria executiva),  

CAPÍTULO II) DAS INSCRIÇÕES 

1.      A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.  A inscrição será mediante o envio de currículo. O recebimento destes acontecerá no período de 18/02/2020 

até 23:59 do dia 06/03/2020 (horário de Brasília) e se dará pelo e-mail mariecuriejr.usp@gmail.com. O envio 

de currículo é obrigatório para participação no processo seletivo. 

3.   Não serão aceitas inscrições após o dia 06/03/2020. 

4.       Ao candidato será atribuída total responsabilidade pela correta redação e formulação do currículo bem como 

por seu envio. Reserva-se à Marie Curie Jr, o direito de excluir da Seleção aquele que não preencher esse 

documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos 

ou falsos. 
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5.   As informações do candidato devem estar atualizadas na Universidade. 

CAPÍTULO III) DA SELEÇÃO 

1.       O processo seletivo será realizado em duas fases: 

1.1.Primeira Fase: 

1.1.1. Palestra com apresentação das diretorias, dinâmica. 

1.1.1.1. Data: 09/03/2020 as 14:00 (quatorze horas do horário de Brasília) com término previsto para 

17:30 (dezessete horas e trinta minutos), que se realizará no anfiteatro 11 do Bloco Didático. 

1.1.1.2. Será tolerado um atraso de no máximo 10 (dez) minutos desde que justificado, depois desse 

período o candidato não poderá participar da seleção e será eliminado. 

1.2.Segunda Fase: 

1.2.1. Entrevista 

1.2.1.1. Data: Serão disponibilizados os dias 11 e 12 de março para a entrevista. O candidato poderá 

escolher entre eles o que melhor se encaixa; 

1.2.1.2. Horário: Será divulgado no e-mail do candidato. Serão oferecidas opções de horários durante 

a Primeira Fase; 

1.2.1.3. Local: Será divulgado no e-mail do candidato;  

1.2.1.4. A entrevista terá duração de 15 a 20 minutos; 

1.2.1.5.O candidato deve se apresentar no local e horário da entrevista com pelo menos 5 minutos de 

antecedência. 

2.       Caso o candidato não possa ir no dia e horário da entrevista destinados a ele, deverá entrar em contato com 

a diretoria (por meio do e-mail: mariecuriejr.usp@gmail.com) para tentar trocar o horário dentro de um 

período de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail.  

3.       Após 24 horas depois do recebimento do e-mail com o respectivo local e horário, não será possível trocar de 

horário. 

4.       Em hipótese nenhuma será realizada entrevista fora do local e horário determinados. 

5.       Não haverá segunda chamada ou repetição de entrevista.  

5.1.  O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da entrevista ou palestra 

como justificativa de sua ausência.  

5.2.    O não comparecimento à entrevista ou palestra, qualquer que seja o motivo, caracteriza desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação na Seleção. 

 

 

mailto:mariecuriejr.usp@gmail.com


                                                 

 

         

 

Marie Curie Jr. 

Empresa Junior dos Alunos do 

Departamento de Física da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto 

 

Marie Curie Jr.         
E-mail: 
mariecuriejr.usp@gmail.com 

(16) 3315-4381 
Avenida Bandeirantes, 3900 – 
Bairro: Monte Alegre 14040-900 
– Ribeirão Preto – São Paulo 

 

 

Será excluído da seleção o candidato que: 

6.1.    Apresentar-se após o horário estabelecido da entrevista; 

6.2.    Não comparecer a dinâmica, entrevista ou palestra, seja qual for o motivo alegado; 

6.3.    Agir com mal caráter durante a entrevista, palestra ou dinâmica; 

6.4.    Agir de forma desrespeitosa com qualquer membro ou participante; 

6.5.    Não se encaixar no perfil do candidato conforme Capítulo IV; 

CAPÍTULO IV) DO CANDIDATO 

1.       O candidato deve: 

1.1.    Estar regularmente matriculado no curso de Física Médica da FFCLRP-USP-RP; 

1.2.    Ser aluno de graduação; 

1.3.    Estar ciente dos prazos de inscrição e de entrevista; 

1.4.    Ter disponibilidade de horários para se dedicar às atividades da empresa;  

2.   É de grande importância que o candidato esteja com seu e-mail visualizado diariamente durante todo o período 

deste processo seletivo. 

  

CAPÍTULO V) DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1.       Os resultados serão divulgados a partir do dia 18 de março de 2020 no site da Marie Curie Jr. e demais mídias 

sociais. 

2.       Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que tiver a melhor performance na entrevista 

junto a um bom desempenho durante a dinâmica em grupo. 

3.       No caso de dois ou mais candidatos com mesma colocação, o critério de desempate será dado pela decisão 

da diretoria executiva. 

4.       Ao ser selecionado, o candidato receberá um e-mail o dizendo o dia que deverá se apresentar para começar 

suas atividades. 
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Fevereiro 

18 Divulgação do Edital do Processo Seletivo 2020 

18 Início das inscrições do Processo Seletivo 2020 
      

Março 

06 Fim das inscrições do Processo Seletivo 2020 

09 
Realização da palestra informacional e da 

Dinâmica 

11 e 12 Realização das Entrevistas 

18 Divulgação dos Trainees 

  

  

Ribeirão Preto – São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 

Diego da Silva Oliveira 

Diretor Presidente 

 

Luiza Bezerra S. Licarião 

Diretora de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas 
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