
 

 
 
 
 

EDITAL Nº 02/2021 PROCESSO SELETIVO 

 

A bugWare, por meio deste edital, faz público e aberto o processo seletivo da 

organização. Tal edital possui como público-alvo os alunos dos cursos de Engenharia de 

Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  O processo é destinado aos alunos que estejam regularmente matriculados no curso 

de graduação presencial de Análise e Desenvolvimento de Sistema ou Engenharia de 

Computação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM), Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico Uberaba 1. 

1.2. Este processo tem por finalidade permitir a entrada de novos membros na empresa. 

Além disso, será administrado pela bugWare e pela estudante de Psicologia – Letícia de 

Oliveira Santos. 

1.3. Os interessados devem ter disponibilidade de 10 horas semanais para dedicação às 

atividades da empresa júnior, as quais serão distribuídas entre execução de trabalhos 

referente à diretoria ao qual forem alocados após serem aprovados, bem como reuniões, 

capacitações, dentre outras atividades. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O período de inscrição ao processo, apresentado por esse documento, estará 

compreendido entre 11/05/2021 e 22/05/2021 às 23 horas e 59 minutos. 

2.2. Deverão ser realizadas as inscrições através de um formulário previamente 

desenvolvido ou por meio do site da bugWare, abaixo os links para a inscrição: 

Link para acesso do formulário: https://forms.gle/4TB7g3v6r5eqKG6dA. 

Link para acesso do site: https://www.bugware.com.br/trabalhe-conosco/ 

 



 

 
 
 
 

2.3. A inscrição será validada após o recebimento do e-mail de confirmação de resposta, 

posteriormente ao envio do formulário. 

2.3.1. Cabe ao candidato realizar todo o processo de inscrição. Todas as dúvidas devem ser 

retiradas durante o mesmo período, através das redes da bugWare e do e-mail: 

bugware@iftm.edu.br. 

2.3.2. Não serão válidas inscrições realizadas fora dos prazos limite. 

2.3.3. Não serão aceitas inscrições de pessoas de caráter externo ao apresentado no inicial 

do edital. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. A seleção será composta, de acordo com o cronograma (item 5), por duas etapas, 

sendo que a primeira é eliminatória, a saber: 

I. Dinâmica de grupo online. Nessa etapa haverá uma dinâmica aplicada pela Letícia de 

Oliveira Santos. Os inscritos irão ser notificados, via grupo no WhatsApp, sobre os 

detalhes dessa fase, um dia antes da realização da mesma. 

II.Entrevista individual. Essa é a última etapa e será feita com cada inscrito, de modo 

virtual. Antes que a etapa seja feita ocorrerá o envio de notificações via WhatsApp aos 

inscritos, detalhando o funcionamento da fase.  

3.1.1.  Cabe ressaltar que haverá uma apresentação, a ser realizada no dia 24/05, com o 

intuito de apresentar a empresa, seus trabalhos e o Movimento Empresa Júnior (MEJ). 

3.2. Serão desclassificados os candidatos que: 

3.2.1. Deixarem de realizar as alguma das etapas. 

3.2.2. Se comportarem de modo inadequado, fomentando falta de profissionalismo e 

qualquer tipo de preconceito. 

3.2.3. Chegarem atrasados em quaisquer etapas do processo, de modo que impossibilite a 

realização da etapa, salvo exceções relacionadas a problemas de natureza maior. 

3.2.4. Membros que não forem considerados aptos para o cargo pelos avaliadores do 

processo. Nesse caso, é cabível o envio da justificativa da eliminação ao candidato, caso o 

candidato a solicite. 

 



 

 
 
 
 

4. DO RESULTADO 

4.1. Os resultados do presente edital serão divulgados no dia 07 de junho de 2021, via e-

mail. 

4.2. A partir da classificação o candidato entrará em processo trainee, para que haja 

alinhamento com as realidades técnicas e culturais da empresa, que será detalhado 

posteriormente, quanto as atividades e tempo de duração. 

 

5. CRONOGRAMA 

5.1. Os candidatos devem observar e seguir os seguintes prazos do processo: 

ETAPAS DATAS LOCAL 

Inscrição 11/05/2021 à 22/05/2021 Formulário Online (2.2). 

*Montagem do grupo e envio da 

mensagem de notificação: 

Dinâmica de grupo online 

23/05/2021 WhatsApp. 

Apresentação sobre a bugWare 

e o Movimento Empresa Júnior 

24/05/2021 Google Meet. 

Etapa 3: Dinâmica de grupo 

online 

Data a ser definida, entre 

25/05/2021 e 28/05/2021 

Google Meet. 

*Envio da mensagem de 

notificação: Entrevista individual 

30/05/2021 WhatsApp. 

Etapa 4: Entrevista Data a ser definida, entre 

31/05/2021 e 04/06/2021 

Google Meet. 

Resultado Final 07/06/2021 WhatsApp. 

    * - O envio de mensagem de notificação é referente as mensagens enviadas no grupo criado para 

tal, feito pela empresa aos inscritos. Ou seja, não se refere ao envio mensagens com qualquer outro 

tipo de natureza, que seja feito por terceiros ou pelos candidatos. 

5.2. Qualquer alteração no cronograma ou nas etapas do processo será informada aos 

candidatos por meio do grupo de WhatsApp. 



 

 
 
 
 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Ao se inscrever o candidato declara ter lido este edital e todos os seus termos e 

condições. 

6.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento as datas e prazos 

deste edital, seja na forma de documentos ou em sítios eletrônicos. 

6.3. Em caso de qualquer dúvida sobre o processo entre em contato pelo e-mail 

bugware@iftm.edu.br ou pelas redes sociais. 

6.4. Casos excepcionais a este edital deverão ser resolvidos pela Diretoria Executiva da 

empresa. 

 

Uberaba, Minas Gerais, 11 de maio de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Diretor Presidente  

Gustavo Mamoto Kazioka 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretora Vice-presidente 

Júlia Cordeiro e Silva 
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