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EDITAL 006/2020 

Uberaba, 29 de abril de 2020. 

 
 

PROCESSO SELETIVO TALENTHOS - EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS 

 

A Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS torna pública a abertura de processo seletivo para a busca de novos 

alunos no projeto “TALENTHOS – EMPRESA JÚNIOR”  

 

Por que participar da Consultoria Júnior 

Mais do que uma oportunidade, a Consultoria Júnior oferece uma experiência para a vida, em um ambiente que 

favorece o desenvolvimento pessoal e profissional, o relacionamento com professores e empresários, a autonomia e 

a busca pelas melhores alternativas para a tomada de decisão. Além disso, a Consultoria Júnior reúne consultores de 

campos de conhecimentos diferentes, idades, semestres distintos para atuar em equipe, proporcionando aos alunos 

de graduação desafios em pesquisa e planejamento em empresas reais. Entre outras vantagens, a oportunidade de 

ver na prática, conceitos aprendidos em sala de aula e a possibilidade de contato com clientes.  

 

Benefícios para os Consultores Aprovados: 

 Treinamentos técnicos gratuitos; 

 Carga horária computada como hora-atividade, integrada à carga de Atividade Extracurricular do aluno, de 

acordo com o regulamento do curso; 

 Certificado de participação do projeto. 

 

Requisitos mínimos para participar do projeto: 

 Acadêmicos de cursos de graduação ofertados pela Instituição; 

 Proatividade; 

 Comprometimento com prazos e metas; 

 Trabalho em equipe;  

 Facilidade de comunicação com o público;  

 Conhecimento intermediário: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet, Redes Sociais; 

 Conhecimento básico: Microsoft Excel; 

 Liderança; 

 Conhecimentos desejáveis em Gestão Empresarial, Processos Administrativos, Comunicação, Marketing, 

Financeiro e Planejamento. 

 

Atividades a serem desenvolvidas 

 Desenvolvimento de Diagnósticos Empresariais; 

 Projetos Complementares;   

- Estudos de mercado; 

- Consultoria empresarial;  

- Análise e intervenção nos processos administrativos; 

 Consultoria de gestão empresarial para micro e pequenas empresas; 

 Projetos acadêmicos (visitas técnicas, minicursos, palestras e semana acadêmica). 
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Requisitos mínimos para participar do projeto: 

 Estar matriculado em 2020 nos períodos 4º ao último nos cursos superiores da Instituição. 

 Possuir média em 2020, acima de 8,0 

 Presença em sala de aula igual ou superior a 80% 

 Ser aluno regular em 2020. 

 Disponibilidade de pelo menos 20 horas semanais dedicadas, devendo ser no mínimo 12 horas presenciais* e 

mais 8 horas em horários livres*. 

 

* As horas presenciais e horários livres poderão neste período de pandemia (Covid-19) serem 

substituídas por projetos Home Office, sendo computadas horas de estágio versus produtividade.  

 

Informações sobre as vagas: 
Serão selecionados 16 (dezesseis) consultores para início em Maio de 2020; 
 

Processo de seleção (Cronograma): 

 

29/04/2020 Publicação deste edital 

30/04 a 03/05/2020 
Inscrição através de formulário disponibilizado pela Talenthos Empresa Júnior da 
Facthus a ser solicitado através do e-mail: alex.oliveira@facthus.edu.br 

04/05/2020 Publicação dos aprovados para 2ª etapa 

05/05/2020 
Avaliação comportamental dos candidatos em situação de trabalho em equipe por 
meio de formulário online, disponível através do Google Forms. 

06/05/2020 Publicação de edital dos aprovados 

07/05/2020 Início das atividades 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

George Kemil Abdalla  

Diretor Acadêmico 

 

 

Manoel Carlos Bayão Junior 

Coordenador do Curso de Administração 

 

 

Alex Sandro Oliveira  

Professor coordenador Talenthos Empresa Júnior 


