


Quem Somos:

A Dipolum Consultoria é uma empresa de consultoria empresarial constitúıda integral-
mente por graduandos do curso de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco.

A Empresa respeita os conceitos do Movimento Empresa Júnior, sendo, portanto, uma
associação civil sem fins lucrativos. Todo o nosso capital arrecadado por meio de projetos
é revertido em benef́ıcio da própria empresa e/ou dos membros, por meio de melhoria em
estrutura e capacitação pessoal e profissional dos nossos colaboradores.

Desde seu primeiro ano de existência, a Dipolum Consultoria vem conquistando uma
maior representatividade no mercado, através de parcerias com instituições e por reco-
nhecimento pela excelência na execução de seus projetos e consultorias.

Conquistou o apoio dos professores do curso de Engenharia Eletrônica da Universi-
dade Federal de Pernambuco e de professores de outros departamentos da UFPE, além
de ser considerada uma empresa júnior de Alto Crescimento pela Brasil Júnior, nos anos
de 2018, 2019 e 2020, sendo nesse último ano também reconhecida pelo selo de empresa
júnior conectada e impacto.

Todo esse sucesso dá-se através de uma equipe formada por alunos dotados de uma
cultura de melhoria cont́ınua que visam sempre uma maior capacitação e aprendizado,
constituindo, assim, uma base muito sólida de conhecimentos que sustentam decisões e
garantem a qualidade do trabalho realizado.

Os nossos serviços compreendem atuações em diversas frentes. No geral, partimos
da identificação do problema, passando pelo processo de ideação e concepção do projeto.
Com isso, a depender da demanda e viabilidade, pode ocorrer prototipação e até mesmo
a implementação de um produto final.

A Dipolum atua a partir dos seguintes pilares:
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Processo Seletivo:

• O Processo Seletivo destina-se a todos os estudantes regularmente matriculados em
um curso de graduação da Universidade Federal de Pernambuco.

• Requisitos do Candidato:

– Ter disponibilidade de, ao menos, 8 horas livres semanais, dentro do horário
comercial da empresa (8:00 - 18:00 de segunda a sexta).

– Estar dispońıvel para treinamentos, capacitações e reuniões de equipe.

• A Dipolum Consultoria reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso
o número de candidatos com o perfil compat́ıvel ao da empresa não seja suficiente
para ocupá-las.

Fase de Inscrição:

• O peŕıodo de inscrições para o Processo Seletivo se inicia dia 08 de março de 2021
(segunda-feira) e irá até 17 de março de 2021 (quarta-feira), às 23:59.

• As inscrições serão feitas online, durante o peŕıodo descrito acima, através do pre-
enchimento do formulário online.

• Caso o candidato tenha dificuldade em preenchimento do fomulário online, a em-
presa se encontra a disposição para retirar qualquer dúvida sobre o processo através
do e-mail: processoseletivo@dipolum.com.
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Links e Resultados:

• Os links e horários para a fase de dinâmicas, entrevistas, treinamentos e peŕıodo
trainee serão informados via e-mail. É de extrema importância que o candidato
esteja atento ao seu e-mail (preenchido na ficha de inscrição), diariamente.

• O não comparecimento ou atraso a qualquer das etapas, sem justificativa aceitável
do candidato, resultará em sua eliminação.

• Caso o candidato, esteja impossibilitado de comparecer a alguma das etapas des-
critas, o motivo da falta deve ser comunicado através do e-mail: processosele-
tivo@dipolum.com, para análise da justificativa por parte da comissão do Processo
Seletivo, sob ameaça de eliminação.

• O resultado oficial de cada etapa do Processo Seletivo será divulgado através do
envio de e-mail aos candidatos.

Cronograma:

• 08/03/2021 a 17/03/2021 - Inscrições

• 22/03/2021 e 23/03/2021 - Resultado Etapa Online

• 26/03/2021 a 01/04/2021 - Fase Dinâmicas

• 04/04/2021 - Resultado Etapa Dinâmicasl

• 06/04/2021 a 12/04/2021 - Entrevistas

• 15/04/2021 - Resultados Etapa de Entrevista

• 16/04/2021 - Reunião de apresentação do trainee

• 19/04/2021 a 09/05/2021 - Trainee

• 10/05/2021 - Resultado Final do Processo

Considerações Finais:

• Fazer parte da Dipolum Consultoria é um cargo voluntário, não havendo remu-
neração pelo exerćıcio de suas atividades conforme previsto na Lei 13.267/16, pois
o objetivo é capacitar e desenvolver os alunos de forma profissional e pessoal.

• Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos
deste edital.

• Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela Diretoria Executiva
da Dipolum Consultoria.
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Mensagem ao Candidato

A Dipolum Consultoria é uma das maiores portas de aprendizado ao longo da jornada
acadêmica, a maioria dos que passaram por aqui tiveram sua carreira alavanca se tor-
nando profissionais requisitados no mercado.

Isso se dá devido à experiência única de participar de uma empresa que está inserida
diretamente no mercado de engenharia, dando-lhe a oportunidade de resolver problemas
reais e se relacionar com pessoas de personalidades e qualidades diferentes.

Ter a iniciativa de sair da zona de conforto para viver essa experiência é de grande
importância.

Aproveitem ao máximo todo o processo seletivo, absorvam todo o conhecimento trans-
mitido, esclareçam todas as suas dúvidas e se tornem mais confiantes e capacitados.

Desejo a todos um excelente Processo Seletivo!

Atenciosamente,

Aline Lima

Presidente Executiva


