REGULAMENTO
Este Regulamento estabelece as regras de participação dos (as) Candidatos (as) no processo de
seleção para o Programa de Trainee Duratex 2019, de acordo com os termos e as condições
adiante expostos.
Ao se inscrever no Programa o (a) Candidato (a) aceita este Regulamento e concorda com os
seus termos, se comprometendo a:
•
•
•

Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da sua
inscrição e durante toda a participação;
Inscrever-se uma única vez, sendo que a constatação de duas ou mais inscrições
acarretará na imediata eliminação do Candidato;
Manter-se informado sobre a convocação para cada etapa do processo seletivo. A Duratex
se exime de responsabilidade se o Candidato não tomar conhecimento de alguma
convocação por não acessar o site e/ou e-mail frequentemente.

I – Objetivo do Programa
O Programa de Trainee Duratex 2019 tem por objetivo investir na formação de jovens
profissionais com potencial e capacidade de entrega diferenciada. Sua finalidade é desenvolver
profissionais qualificados e prepará-los para atenderem as necessidades atuais e futuras da
Duratex.
II – Pré-requisitos para Candidatura ao Programa
Os pré-requisitos para participação no processo seletivo do Programa de Trainee Duratex 2019
são:
•

Formação acadêmica: Os (as) candidatos (as) inscritos deverão ter curso de graduação
(bacharelado) concluído entre Dezembro de 2016 e Dezembro de 2018. No processo de
entrega dos documentos admissionais, que precede a data de admissão, o (a) Candidato (a)
se compromete a apresentar documentação comprobatória de quitação de todos os
compromissos acadêmicos junto a sua instituição de ensino, podendo ser apresentados o
diploma, certificados de graduação ou termo de colação de grau. O (a) Candidato (a) que não
apresentar a documentação necessária no prazo estipulado pela Duratex será eliminado do
processo.

•

Idiomas: Como requisito básico, os (as) candidatos (as) deverão possuir idioma inglês em
nível avançado. O conhecimento do espanhol, no mínimo no nível intermediário, será
considerado diferencial na decisão final para seleção do (a) Candidato (a).

•

Disponibilidade para trabalhar em qualquer das unidades Duratex e ter mobilidade geográfica
nacional e internacional. Ao se inscrever no Programa, o (a) Candidato (a) deve estar ciente
de que esta definição será feita a critério da Duratex, a partir dos perfis identificados ao longo
do processo seletivo e necessidades dos seus negócios.

•

Disponibilidade para realizar viagens nacionais e internacionais ao longo do Programa e após
o término do Programa.

•

Os (as) Candidatos (as) deverão ter vivenciado no mínimo uma das seguintes atividades e
experiências: experiência profissional, estágio, trabalho voluntário, participação em Empresa
Jr, intercâmbio, Ciências sem Fronteiras, projetos do CNPQ dentre outras experiências
relevantes.

•

Poderão se inscrever e participar Candidatos (as) que sejam:
•

•

•

•

Brasileiros (residentes no Brasil ou no exterior) e estrangeiros que possuam visto
permanente no Brasil e CPF válido, estando o (a) Candidato (a) ciente de que todos os
custos pessoais, como por exemplo, transporte e hospedagem, decorrentes da
participação em etapas online e presenciais, são de exclusiva responsabilidade do (a)
Candidato (a).
Colaboradores (as) e estagiários (as) das empresas do grupo Duratex podem se inscrever
no processo seletivo, informando sua participação a sua liderança através do Formulário
de Participação no Processo Seletivo de Trainees disponível na intranet. O formulário deve
ser assinado pelo (a) líder, entregue ao RH Negócios da sua unidade, e uma cópia deve
ser enviada por e-mail para atracao.selecao@duratex.com.br e seu (sua) líder até o prazo
final das inscrições (28/09/2018). Os critérios de participação de candidatos internos
seguirá a Norma “NO.43 Recrutamento e Seleção” disponível na intranet da Duratex.
Parentes de colaboradores e de estagiários da Duratex poderão se candidatar ao processo
seletivo. As regras de contratação deste candidato que for aprovado são as mesmas
estabelecidas no Código de Conduta da Duratex e em suas normas internas, de maneira a
afastar quaisquer conflitos de interesse.
Poderão se candidatar ao processo seletivo colaboradores ou estagiários de empresas e
entidades do Conglomerado Itaúsa e do Grupo Ligna desde que a área de Recursos
Humanos do Candidato autorize a participação deste mediante envio de e-mail à área de
Atração e Seleção da Duratex (atracao.selecao@duratex.com.br) até o dia 28/09/2018. O
Candidato é responsável por solicitar o envio do e-mail pela sua área de Recursos
Humanos à Duratex, alinhando sua participação. Caso a área de Atração e Seleção da
Duratex não receba a autorização até a data estipulada, a inscrição será automaticamente
desconsiderada.

III – Como participar | Inscrição

•

•

•

A Duratex escolheu como parceiro deste processo a consultoria Cia de Talentos.
As inscrições deverão ser feitas no hotsite do Programa de Trainee Duratex 2019:
www.grupociadetalentos.com.br/traineeduratex. O (a) Candidato (a) se responsabilizará pela
veracidade das informações inseridas no ato da inscrição.
Para completar sua inscrição, o (a) Candidato (a) deverá preencher todas as fichas solicitadas
e clicar em “Confirmar Candidatura”. Este é o único canal de participação do processo
seletivo, seja (a) Candidato (a) interno ou externo à Duratex. Não serão permitidas
participações por outros meios.
A candidatura será confirmada somente após recebimento de um e-mail automático de
confirmação enviado pela Cia. de Talentos. Caso (a) Candidato (a) não receba a confirmação,

•

•

•

orientamos que veja as instruções que estão no item “Confirmação de Inscrição” no FAQ do
hotsite do Programa de Trainee Duratex 2019.
É de responsabilidade do (a) Candidato (a) manter os seus dados cadastrais atualizados (email e telefones de contato), sendo estes dados as principais formas de contato entre a
Duratex e o (a) Candidato (a). Através do site da Cia de Talentos, o (a) Candidato (a) pode
rever e atualizar estes dados. O (a) Candidato (a) deverá acessar estes meios de
comunicação com frequência para garantir sua participação durante todas as etapas
subsequentes do processo.
Todas as etapas do processo seletivo da Duratex podem ser acompanhadas por meio do site
da Cia de Talentos. Portanto, a Duratex se exime de qualquer responsabilidade, caso as
mensagens de convocação para etapas do processo não sejam recebidas pelo (a) Candidato
(a) por motivos fora do alcance da Duratex.
No momento da inscrição, os (as) Candidatos (as) poderão optar por 2 (duas) áreas de
interesse na Duratex considerando as Divisões Deca, Madeira e Áreas Corporativas. Durante o
processo seletivo, a empresa definirá qual a área mais adequada para alocar o candidato de
acordo com o perfil identificado e a sua necessidade.

IV – Etapas do Processo Seletivo
•

•

•

O processo seletivo é constituído pelas seguintes etapas:
• Inscrição e Triagem: Os Candidatos inscritos deverão preencher uma ficha de inscrição
conforme item III deste regulamento.
• Testes Online: os (as) Candidatos (as) que passarem pela triagem serão convidados para
esta etapa. Caso o (a) Candidato (a) não realize os testes no prazo ou não complete um
deles, será considerado (a) desistente e, portanto, eliminado (a) do processo.
• Etapa Hacker (dinâmica online): para participar desta etapa o (a) Candidato (a) deverá ter
uma conta de Skype que deverá ser fornecida no momento da inscrição. Caso não a
possua, é necessário criá-la antes de iniciar a inscrição no Programa. Caso o (a) candidato
(a) não informe uma conta válida de Skype ou não se conecte ao grupo criado pela Cia de
Talentos para realização da Dinâmica Online na data agendada, será considerado (a)
desistente e, portanto, eliminado (a) do processo.
• Etapa Laboratório Maker (Painel com Gestores, Entrevistas Individuais e Entrevista em
Inglês): os (as) candidatos (as) aprovados (as) na etapa acima serão convidados (as) para
esta etapa presencial que será realizada em São Paulo (SP) e ocorrerá durante um dia
todo, no horário comercial. Caso o (a) Candidato (a) não compareça na data agendada
será considerado (a) desistente e, portanto, eliminado (a) do processo.
• Etapas Finais (Proposta e Admissão): os (as) candidatos (as) aprovados (as) receberão as
informações sobre proposta salarial e de benefícios, bem como sobre o processo de
admissão.
A Duratex e a Cia de Talentos avaliarão os (as) Candidatos (as) após cada etapa e o (a)
Candidato (a) será informado (a) por e-mail e através de atualizações disponibilizadas no site,
caso seja reprovado (a) ou aprovado (a) em cada uma delas.
A Duratex não arcará com o custeio da logística dos Candidatos, como deslocamento,
hospedagem e alimentação. É de inteira responsabilidade do (a) Candidato (a) arcar com suas
despesas durante o processo seletivo. A Duratex não reembolsará qualquer outro custo
particular ao longo do processo seletivo.

•

•

•

Uma vez confirmada pelo (a) Candidato (a) a participação na etapa presencial, a desistência
do processo ou a alteração de data/hora de sua participação na etapa deverá ser informada
previamente pelo Candidato para a Cia de Talentos.
A não confirmação da participação pelo (a) Candidato (a) para qualquer uma das etapas do
processo após convite feito diretamente pela Duratex ou através da Cia de Talentos durante o
prazo determinado acarretará na eliminação do (a) Candidato (a) por desistência.
Os (as) Candidatos (as) que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no prazo
determinado serão automaticamente considerados (as) como desistentes do processo
seletivo.

VI – Condições Gerais
•
•

•

•

•

A previsão de início dos trainees na Duratex é a segunda semana de janeiro de 2019,
portanto, o (a) candidato (a) deverá estar disponível para contratação neste período.
O (a) Candidato (a) deverá fornecer toda a documentação necessária quando solicitado pela
Cia. de Talentos ou pela Duratex para comprovar as informações contidas em seu cadastro. O
(a) Candidato (a) deve garantir que as informações fornecidas desde o momento de sua
inscrição sejam verdadeiras.
O (a) Candidato (a) está ciente de que o acesso ao site dependerá da manutenção, por ele
próprio, de uma conta de acesso à internet, através de qualquer provedor de acesso, não
sendo de responsabilidade da Duratex a sua conexão com a internet, cabendo exclusivamente
ao (à) Candidato (a) providenciar equipamentos para acesso, bem como sua manutenção e
integração com a rede de comunicações, assim como dos programas necessários à utilização
do site.
O (a) Candidato (a) deve atender a todos os requisitos divulgados neste regulamento e no
hotsite do processo seletivo do Programa Trainee de Duratex 2019. Atender aos pré-requisitos
não garante a contratação do (a) Candidato (a). O (a) Candidato (a) deverá passar por todas
as etapas aqui descritas para ser aprovado (a) ao final do processo, considerando o número
de vagas disponíveis e o perfil necessário.
Temas não abordados neste regulamento serão avaliados exclusivamente pela área de
Recursos Humanos da Duratex, que tem caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo
recurso a qualquer tempo e de qualquer espécie.

