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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2020 – PROCESSO SELETIVO. 
 
A Empresa Júnior da Faculdade de Farmácia torna pública a retificação do            
Edital para o Primeiro Processo Seletivo de 2020. 
 
1. No item 1, Das inscrições e procedimentos afins, subitem 1.2, ONDE SE LÊ: 
 
“1.2. O período de inscrição será de 09 de março à 22 de março de 2020.” 
 
LEIA-SE: 
 
1.2. O período de inscrição será de 09 de março à 19 de abril de 2020. 
 
2. No item 2, Das fases do processo seletivo, subitem 3.2, ONDE SE LÊ: 
 
“1º fase: Dinâmicas – (26 e 27 de Março de 2020) 

● O horário e o local em que será realizada a Dinâmica em Grupo serão              
comunicados nos portais de comunicação da empresa e no e-mail do           
candidato com até 12 horas de antecedência;” 

 
LEIA-SE: 
 
“1º fase: Dinâmicas – (22, 23 e 24 de Abril de 2020) 

● O horário e a plataforma digital em que será realizada a Dinâmica em             
Grupo serão comunicados nos portais de comunicação da empresa e no           
e-mail do candidato com até 12 horas de antecedência;” 

 
3. No item 2, Das fases do processo seletivo, subitem 3.2, ONDE SE LÊ: 
 
“2ª fase: Entrevista individual – (30 de março à 3 de abril de 2020) 

● As entrevistas acontecerão na sala da Farmácia Júnior, 1055 bloco 3           
(antigo xerox) e os horários serão marcados com os candidatos após a            
Dinâmica em Grupo do primeiro dia; 

● Os candidatos receberão um e-mail confirmando data e local das          
entrevistas individuais;” 

 
LEIA-SE: 
 
“2ª fase: Entrevista individual – (28, 29 e 30 de abril de 2020) 

● As entrevistas acontecerão via plataforma digital a ser divulgada e os           
horários serão marcados com os candidatos após a Dinâmica em Grupo           
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do primeiro dia; 
● Os candidatos receberão um e-mail confirmando data, horário e         

plataforma digital das entrevistas individuais;” 
 
4. No item 7, Calendário, ONDE SE LÊ: 

 
DIA ATIVIDADE 

09 de março até 22     
de março 

Período de Inscrições 

26 e 27 de março  Primeira Etapa - Dinâmica do Processo Seletivo. 
(data, horário e local serão divulgados nos portais de         
comunicação da empresa e por e-mail a todos os         
candidatos) 

30 de março à 3 de      
abril  

Entrevistas Individuais - Etapa final. 
(O local e horário será enviado por e-mail aos         
candidatos) 

6 de abril  Lista de Aprovados do Processo Seletivo. 
(Será divulgado nos portais de comunicação da       
empresa e por e-mail) 

09 de abril  Início do Programa Trainee 
24 de abril  Término do Programa Trainee 
26 de abril  Lista de candidatos aptos para a efetivação. 

(Será divulgado nos portais de comunicação da       
empresa e por e-mail) 

 
 
LEIA-SE: 

 
DIA ATIVIDADE 

09 de março até 19     
de abril 

Período de Inscrições 

22, 23 e 24 de março  Primeira Etapa - Dinâmica do Processo Seletivo. 
(data, horário e local serão divulgados nos portais de         
comunicação da empresa e por e-mail a todos os         
candidatos) 

28, 29 e 30 de abril Entrevistas Individuais - Etapa final. 
(O local e horário será enviado por e-mail aos         
candidatos) 

4 de maio Lista de Aprovados do Processo Seletivo. 
(Será divulgado nos portais de comunicação da       
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empresa e por e-mail) 
  
  
  
 

Os demais itens e subitens do citado Edital, permanecem inalterados.  
 
As datas sobre o programa trainee serão postadas posteriormente. 
 

 
 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020. 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Tainara Rabelo Lopes 
Diretora Presidente – Farmácia Júnior 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Victor Hugo Miranda Monteiro 
Diretor Vice-presidente – Farmácia Júnior 
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