
 
 

 

Edital nº 01/20 – Processo Seletivo de Liga de Mercado Financeiro da 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica 

 

O conselho diretor da Liga de Mercado Financeiro UFU, doravante 

denominada LMF-UFU, torna público a abertura do Edital do Processo Seletivo para 

a seleção de novos membros. 

 

1. Disposições Gerais 

 

1.1.  O processo seletivo será regido por este edital e ocorrerá nas 

dependências da Universidade Federal de Uberlândia e em plataformas online. 

1.2.  O processo seletivo destina-se à seleção de novos membros 

para compor a Liga de Mercado Financeiro de Uberlândia. 

 

2. Dos Pré-Requisitos 

 

2.1.  O candidato deve estar regularmente matriculado em um curso 

de graduação na Universidade Federal de Uberlândia em qualquer campus do 

município de Uberlândia. 

2.2.  Ter disponibilidade de 15 horas semanais.  

2.3.  O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 27 

de fevereiro de 2020 ao dia 22 de março de 2020. 

2.4.  A inscrição será efetivada mediante ao correto preenchimento do 

formulário de inscrição. 

2.5.  É de total responsabilidade do candidato o acompanhamento 

das etapas de seleção, locais e demais instruções. Essas informações serão 

divulgadas via e-mail e em nossas mídias sociais  

 

3. Das Vagas 

 

3.1.  Os candidatos inscritos atestam conhecimento de que estão 

concorrendo a vaga de Trainee, podendo obter sua aprovação definitiva após o 



 
 

 

período de 6 meses. Durante o processo de Trainee o candidato será avaliado de 

acordo com as diretrizes propostas pelo corpo diretor da Liga de Mercado Financeiro. 

 

4. Do Processo de Seleção 

 

4.1.   A seleção dos candidatos será dividida em cinco etapas. Todas 

as etapas após a inscrição têm caráter eliminatório e classificatório. A não participação 

em qualquer uma dessas etapas acarretará a eliminação do candidato. 

4.2.            As etapas consistem em: 

4.2.1.       Primeira etapa: Inscrição online. 

4.2.2.       Segunda etapa: Atividade online (23 e 24 de março) 

4.2.3. Terceira etapa: Prova escrita de múltipla escolha, com      

questões de raciocínio lógico e atualidades (28 de março) 

4.2.4.       Quarta etapa: Dinâmica em grupo – Resolução de case (29 

de março) 

4.2.5.       Quinta etapa: Entrevista individual (31 de março a 03 de abril) 

 

5. Divulgação dos Resultados 

 

5.1.  Os resultados de cada fase serão informados via e-mail dos 

candidatos e ou, divulgação pública via redes sociais da Liga de Mercado Financeiro 

UFU.  

 

6. Da Aprovação 

 

6.1. Os candidatos só serão aprovados após a última etapa do 

processo. 

6.2. O candidato mediante aprovação deverá comparecer a uma 

Assembleia Extraordinária de recepção na semana de aprovação, e nos treinamentos 

da entidade com data a definir. 

6.3. Não será ofertado aos aprovados qualquer bolsa de remuneração 

por meio da Universidade Federal de Uberlândia. 



 
 

 

6.4. Os candidatos aprovados estarão obrigatoriamente no cargo de 

Trainee por um período probatório de até 6 meses, após o qual poderão ou não ser 

efetivados na Liga de Mercado Financeira UFU.  

 

7. Disposições Gerais 

 

7.1.  Ao realizar a inscrição, o candidato declara ter conhecimento 

pleno do presente edital e estar de acordo com todos os termos descritos. 

7.2. O candidato que não comparecer em alguma das etapas, estará 

automaticamente desclassificado. 

7.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 

das etapas via e-mails. Caso não receba uma notificação de resultado da última etapa 

realizada até o dia marcado para a etapa seguinte cabe ao candidato procurar a 

instituição. 

7.4. As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos neste edital 

devem ser enviados ao e-mail ligamf.ufu@gmail.com.  

 

8. Considerações finais. 

 

8.1.  Considerando as informações supracitadas, o presente edital 

torna público e oficial a abertura do processo seletivo 2020-1 da Liga de Mercado 

Financeiro da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Uberlândia, 27 de fevereiro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________ 

Júlia Vicente Ferreira Lima 

Presidente - Liga de Mercado Financeiro UFU 

mailto:ligamf.ufu@gmail.com

