
 



 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE 2021 
 

contexto 
A Flua Consultoria Ambiental informa que, no período de 08 a 22 de março, 
estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de 2021. 

 

 

QUAIS OS REQUISITOS?  
A inscrição no Processo Seletivo pode ser realizada por qualquer aluno que 
esteja matriculado nos cursos de graduação de Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Civil da Universidade de Brasília, sendo que os primeiros 
integrarão no mínimo 75% da equipe, conforme previsto no estatuto da 
nossa empresa. A Flua busca candidatos que tenham interesse em se 
envolver com o empreendedorismo jovem e atuar em atividades que 
englobam a venda, o gerenciamento e a execução de projetos voltados 
para a área de consultoria ambiental, com o intuito de modificar 
positivamente o contexto no qual estamos inseridos. Visando uma 
experiência proveitosa e membros que se encaixem na nossa vivência 
empresarial, procuramos por pessoas empáticas, que tenham atitude, 
iniciativa e criatividade, que não tenham medo de sair da zona de conforto 
e que estejam interessadas em adquirir novos conhecimentos, além de 
apresentarem boa comunicação e trabalharem bem em equipe. Não se 
preocupe se estiver no início do curso: não são requisitados conhecimentos 
técnicos prévios para a participação no Processo Seletivo. O que queremos 
é que todos tenhamos a oportunidade de aprender e crescer juntos! Para 
a efetivação dos membros pré-aprovados no Processo Seletivo, é 
obrigatório o cumprimento de um Período Trainee dentro da Flua, que 
ocorrerá durante o período apresentado no nosso cronograma.  

E aí, ficou com vontade?  

Assim que você terminar de ler esse edital e estiver ciente de suas 
responsabilidades, sinta-se à vontade para prosseguir com a sua inscrição. 
Ela deve ser realizada somente uma vez, no período do dia 8 de março a 
22 de março, pelo link disponível em nossas páginas: 

 



  
a. No Facebook: Flua Consultoria Ambiental  
b. No Instagram: @fluaconsultoria  
c. No nosso site: https://www.fluaconsultoria.com/  
d. Ou por aqui mesmo: http://bit.ly/InscriçãoFlua2021 
 
 

 e a seleção? 
O processo de seleção ocorrerá entre os dias 8 de março e 25 de 

junho e será dividido em 5 (cinco) fases, todas de caráter eliminatório, 
sendo essas:  

 
Primeira fase: esta etapa consistirá no preenchimento do formulário de 
inscrição. Em uma parte, você poderá escolher entre responder as 
perguntas em forma de texto, vídeo ou através do “Portfólio da sua 
Jornada”, uma forma criativa de você se apresentar para nós. Aqui 
queremos ver como você se comunica com a gente, se suas respostas 
foram compatíveis com as questões que apresentamos e se você 
apresenta suas ideias de uma maneira clara e concisa.  
Segunda fase: faremos uma apresentação – a qual sua presença será 
obrigatória – sobre a Flua e sobre o Movimento Empresa Júnior. Nesse 
dia, você vai poder nos conhecer um pouco melhor e tirar todas as 
dúvidas que surgirem.  
Terceira fase: nas dinâmicas em grupo queremos ver como você reage 
a um desafio, como você trabalha e se comunica em equipe!  
Quarta fase: depois dos nossos primeiros contatos, queremos te 
conhecer um pouco melhor. Na entrevista, poderemos conversar e 
entender sobre sua trajetória e seu ritmo de trabalho.  
Quinta (e última) fase: por fim, nossa última etapa consistirá no Período 
Trainee, onde forneceremos uma série de capacitações e poderemos 
entender como você se adequaria à nossa realidade empresarial. 
 
 
 
 
 
 
  



LINHA DO TEMPO  

 
 

 
 

por último, mas não menos importante 
  

Todas as etapas do Processo Seletivo serão realizadas de forma online. 
Esse edital pode sofrer alterações, desde que as mesmas sejam 
amplamente divulgadas nas nossas redes sociais. Sua inscrição no nosso 
Processo Seletivo implica que você está de acordo com todas as 
informações apresentadas neste edital. A divulgação oficial dos candidatos 
aprovados em cada etapa será feita por e-mail. Por isso, pedimos que você 
se atente sempre à sua caixa de entrada e ao spam. 
A partir da segunda fase do Processo Seletivo, os candidatos que não forem 
aprovados terão direito de solicitar feedback de desempenho.   

 

Ficou com alguma dúvida? Sem problemas! É só mandar um e-mail para 
processoseletivo@fluaconsultoria.com. 

 

Brasília, 8 de março de 2021. 

Flua Consultoria Ambiental.   

 


