FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE OS PROCESSOS SELETIVOS FPTI-BR
Prezado candidato,
Este documento foi elaborado especialmente para orientá-lo sobre os processos seletivos da
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (FPTI-BR). Nele você encontra as principais informações
sobre como participar, inscrições e as etapas do processo de seleção. Pedimos que leia atentamente
este documento, pois o descumprimento acarreta na desclassificação do candidato.
Lembramos também que a FPTI-BR realiza Processo Seletivo e não Concurso Público.
São parte integrante deste documento:
•

Regulamento do Processo Seletivo;

•

Ficha de Inscrição.

1. QUANTO AS INSCRIÇÕES
1.1 Para inscrever-se no processo seletivo, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição que
se encontra disponível no site www.pti.org.br/vagas-abertas e deverá ser enviada para o e-mail
curriculo@pti.org.br;
1.2 É de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na ficha de inscrição. O
candidato que prestar qualquer declaração falsa, não preenchê-la de forma correta e completa, terá
cancelada sua inscrição e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que classificado nas
provas, exames e avaliações.
1.3 A inscrição no Processo Seletivo implica pleno conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas

no

Regulamento

do

Processo,

das

quais

o

candidato

não

poderá

alegar

desconhecimento ou discordância.
1.4 Candidatos estrangeiros serão aceitos nos processos seletivos desde que possuam documentação
válida no território nacional.

2. PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1 Seleção dos candidatos ocorrerá mediante a realização das seguintes etapas:
– 1ª Etapa: Análise Curricular (Pontuação de acordo com a tabela do Regulamento)
– 2ª Etapa: Prova de Conhecimento Técnicos
– 3ª Etapa: Avaliação Psicológica
– 4ª Etapa: Validação de Documentação e Entrevista
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2.2 A Análise Curricular será realizada por uma banca examinadora composta por profissionais da
FPTI-BR.
2.3 A Prova de Conhecimento Técnico consiste em um exame que poderá contemplar questões
objetivas, discursivas ou mista. Esta prova poderá ser ou não aplicada a critério da FPTI-BR.
2.4 Serão classificados na Prova de Conhecimento Técnico, os candidatos que obtiverem pontuação
igual ou superior a 60% de acerto na prova.
2.5 A Avaliação Psicológica conceitua-se como sendo processo técnico, que utiliza de métodos,
técnicas e instrumentos que permitem identificar fatores psicológicos cognitivos e comportamental do
candidato. Esta etapa pode ser ou não aplicada a critério da FPTI-BR.
2.6 A Entrevista será realizada por uma banca composta por profissionais da área gestora, Recursos
Humanos e outras que a Fundação PTI - Brasil julgar necessárias.
2.7 A entrega dos documentos comprovatórios das informações contidas na ficha de inscrição, será
realizada no ato da Entrevista. Devem ser entregues cópias autenticadas ou cópias simples
juntamente com os originais para comprovação da autenticidade dos documentos.
2.8 O não comparecimento em qualquer uma das etapas, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Processo Seletivo.

3. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR DOS PROCESSOS SELETIVOS
1.1 Conforme Legislação Trabalhista os ex-empregados desligados que tenham saído da FPTI-BR a
menos de 06 meses da divulgação do Regulamento do Processo Seletivo.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O processo seletivo será conduzido pela área de Recursos Humanos da FPTI-BR;
4.2 A Fundação PTI - Brasil poderá, a qualquer momento, divulgar avisos complementares, bem como
cancelamentos, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação de tais publicações na página www.pti.org.br/vagas-abertas;
4.3 Os casos omissos serão resolvidos pela FPTI-BR;
4.4 O local e horário de realização das provas e entrevistas será divulgado, através do site
www.pti.org.br/vagas-abertas. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de
seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado;
4.5 Dúvidas e esclarecimentos serão atendidos somente através do e-mail curriculo@pti.org.br
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AGRADECEMOS SEU INTERESSE EM QUERER FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Atenciosamente,

Recursos Humanos - FPTI-BR
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