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Quem somos

Somos a 1º Empresa Júnior de Psicologia
do Centro Universitário do Rio Grande do
Norte (UNI-RN) e a 3º do Rio Grande do
Norte. Ofertamos serviços de recrutamento e
seleção, pesquisa de clima, consultoria
organizacional, entre outros.



Objetivo do P. Seletivo
O processo seletivo da HOLOS tem como
objetivo proporcionar ao aluno que queira
vivenciar o campo empresarial suporte e
capacitação. Alunos esses com pensamento
crítico, motivados e que estejam dispostos
a desenvolverem-se.



REGULAMENTO
2022.22022.2

1º Os alunos(as) devem estar matriculados
regularmente no curso de Psicologia UNI-
RN;

2º Possuir disponibilidade de 20 horas
semanais (4 horas por dia) para projetos,
reuniões e demais atividades da empresa;

3º O PS não apresentará numero minimo de
candidados aprovados, visto que,
dependerá da necessidade da pasta e
perfil solicitado;

4º Estar de acordo e ciente de todas as
informações contidas nesse edital.



DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas do dia
01 ao dia 08 de Setembro de 2022,
através do preenchimento do
formulário disponível pelo QR CODE
abaixo: 

ACESSE



A HOLOS não se responsabiliza por
solicitações de inscrições não
recebidas por quaisquer motivos de
ordem técnica ou por recebimento
indevido do usuário. Caso o
candidato não receba confirmação de
inscrição, este deve enviar um e-mail
para
processoseletivoholos@gmail.com
solicitando a verificação da inscrição.

DAS INSCRIÇÕES
ATENÇÃO!ATENÇÃO!



CRITÉRIOS DE 

1º O candidato que não esteja devidamente
matriculado;

2º Enviar documento errado ou fora do
prazo;

3º Não comparecer na dinâmica, entrevista
e faltar no máximo 02 encontros do
Trainee;

4º Não enviar justificativa de falta com
antecedência de 24h para o email:
processoseletivoholos@gmail.com;

5º Não apresentar desempenho satisfatório
durante as etapas desse processo seletivo;

6º Conduta que não esteja alhinhada com
as missão, visão e valores da empresa.

DESCLASSIFICAÇÕESDESCLASSIFICAÇÕES



1º A seleção do condidato será dividida em
três etapas: formulário anônimo, dinâmica
em grupo e entrevistas individuais. As
datas de cada etapa estará no calendário
deste edital;

2º A única etapa que a data não estará no
calendário é a da entrevista, que dependerá
da disponibilidade do candidato. Essa data
será colhida através de uma planilha
enviada pelos organizadores do PS.

DA SELEÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2022.2



24/08/2022 - 31/08/2022: Edital lançado
01/09/2022 - 08/09/2022: Inscrições
10/09/2022 - 11/09/2022: 
Formulário Anônimo
13/09/2022: Resultado
17/09/2022: Dinâmica (presencial)
21/09/2022: Resultado
23/09/2022 - 24/09/2022: Entrevista
28/09/2022: Resultado

29/09/2022 - 14/10/2022: Trainee
17/10/2022: Resultado Final

CALENDÁRIO
2022.22022.2



Os candidatos selecionados após as três
etapas do processo seletivo ingressarão na
HOLOS como Membro Trainee, que
participarão de momentos destinados à
vivências das áreas da EJ e questões
relacionadas ao ambiente empresarial. 

Durante o trainee o candidato será
supervisionado pela Diretoria Executiva e
terá orientação de membros efetivos.

Ao final do Programa, os membros trainees
passarão por nova seleção, conforme a
demanda da empresa e atuação do
membro.

DO TRAINEE



 Os serviços prestados às Empresas
Juniores são desenvolvidos de natureza
voluntária, ou seja, as Empresas Juniores
não remuneram seus membros
financeiramente, pois o objetivo é capacitar
os alunos. A remuneração da Holos
Consultoria Jr ocorre através de
capacitações e treinamentos, além do
programa de benefícios, onde o dinheiro
arrecadado pelos projetos remunerados da
empresa é reinvestido nela e em seus
membros, convertido em capacitações,
cursos, livros, eventos do MEJ, congressos,
entre outros. 

DA REMUNERAÇÃO



A Holos Consultoria Jr. poderá fazer
alterações neste Edital, se necessário,
sendo divulgadas, ao público, as erratas.

É de inteira responsabilidade do
candidato acompanhar a divulgação de
todos os Atos, Editais e Comunicados
referentes a esse Processo Seletivo que
forem publicados e/ou informados na
página da Holos no Instagram, e-mail ou
LinkedIn.

DISPOSIÇÕES
FINAISFINAIS



Atenciosamente,
 

Larissa Gianne Noberto Oliveira 
Diretora de Gestão de Pessoas

Mariana Andrade de Siqueira 
Diretora Presidente

 


