Edital Nº 2/2021 – Programa Trainee San Paolo
A San Paolo Gelato & Café torna público que realizará seu segundo
programa de trainee, que será regido por este edital e aplicado pela
Comissão Organizadora do Programa Trainee.

I) Apresentação
A San Paolo Gelato & Café é uma empresa do ramo de gelato e cafeteria
que nasceu em 2012, de um sonho de tornar os dias mais leves, alegres
e felizes. A empresa tem como propósito oferecer a melhor experiência
com gelato brasileiro feito à mão, com carinho, qualidade e sabor. Com
o diferencial do delizie, gelato colocado diretamente na pedra gelada
com a opção de adição de mix, a empresa fundamenta-se em três
pilares: Atendimento, Produto e Ambiente, pois acredita que é através
deles que conseguirá ser a primeira opção de gelato onde estiver.
II) DAS VAGAS
2.1 Para o candidato tornar-se elegível no processo seletivo do
Programa Trainee San Paolo, deve cumprir os seguintes pré-requisitos:
- Graduação concluída entre 2018.1 e 2021.2 ou estar cursando o último
período de graduação até 2021.2.;
É aceitável a conclusão estar pendente para 2022.1 caso seja
comprovado que o candidato não possui cadeiras pendentes e que
para conclusão falte apenas o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
- Ter disponibilidade para mudança de Estado;
- Residir em Fortaleza/CE;
- Ter disponibilidade para viagem durante o processo.
2.2 As vagas ofertadas são para o cargo de gestão.
2.3 O número de candidatos selecionados irá variar de acordo com o
desempenho destes durante o processo seletivo.
III) DAS INSCRIÇÕES

3.1 Para efetuar a inscrição, o candidato deve até o dia 29/11, acessar o
seguinte link:
3.2 Não serão aceitas inscrições feitas por outro meio que não seja o
especificado no presente edital ou que seja realizada fora do período de
inscrição determinado. Será cancelada a inscrição a qualquer tempo se
for verificado o não cumprimento a qualquer um dos requisitos
estabelecidos no edital.
3.3 As informações pessoais disponibilizadas na inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, podendo a Comissão de Processo
Seletivo excluir do processo seletivo aquele que a preencher com dados
incorretos, bem como aquele que prestar com informações inverídicas,
ainda que o fato seja constatado posteriormente, sem prejuízo das
sanções penais e cíveis cabíveis.
IV) DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
4.1.1 Inscrição: serão avaliadas nos candidatos as experiências e o
cumprimento aos pré-requisitos do programa trainee San Paolo.
4.1.2 Teste de Raciocínio Lógico : será avaliado a aptidão do candidato na
resolução do teste, levando em consideração a quantidade de
respostas corretas.
4.1.3 Fit Comportamental: a partir das respostas do formulário serão
analisadas a compatibilidade e alinhamento com os comportamentos
desejados ao cargo.
4.1.4 Entrevista em grupo: nessa etapa será feita a análise do perfil do
candidato e das suas competências e habilidades ao realizar atividades
em grupo.
4.1.5 Resolução de Business Case: nessa etapa os candidatos deverão
realizar a entrega de uma solução conforme a situação apresentada,
sendo analisado a solução dada e a viabilidade da solução.
4.1.6 Entrevista com Gente & Cultura: nessa etapa os candidatos serão
entrevistados pela equipe de Gente & Cultura, sendo analisado seu
perfil, competências, experiências e apresentação de Business Case.
4.1.7 Entrevista com Gestão: nessa etapa os candidatos serão entrevistados
pelos fundadores Renan e Renata, Diretor de CSC e Diretor de

Operações, sendo observado o alinhamento do candidato à cultura
organizacional da empresa.
4.2 Todas as etapas serão eliminatórias.
4.3 O processo seletivo ocorrerá segundo o seguinte cronograma:

ATIVIDADE

DATA

Lançamento do edital

26 de Outubro de 2021

Início das Inscrições

26 de Outubro de 2021

Fim do período de inscrições

30 de Novembro de 2021

Resultado das inscrições

03 de Dezembro de 2021

Teste de raciocínio lógico

03 a 07 de Dezembro de
2021

Teste de Fit comportamental

07 a 09 de Dezembro de
2021

Entrevist.aí

10 a 13 de Dezembro de
2021

Resultados dos aprovados para a entrevista

15 de Dezembro de 2021

Entrevista em grupo

15 e 17 de Dezembro de
2021

Resultado de entrevista em grupo

21 de Dezembro de 2021

Prazo para entrega do Business Case

21/12 a 04 de Janeiro de
2022

Resultado de Business Case

06 de Janeiro de 2022

Apresentação de Case - Gente e Gestão

07 e 10 de Janeiro de
2022

Resultado entrevista com Gente e Gestão

11 de Janeiro de 2021

Entrevista com Gestão San Paolo

12 de Janeiro de 2022

Resultado de entrevista com Gestão San
Paolo

14 de Janeiro de 2022

Processo admissional

14 a 18 de Janeiro de 2022

Admissão Trainee San Paolo

24 de Janeiro de 2022

4.4 Os links e horários nos quais ocorrerão as atividades do processo
seletivo serão informados aos candidatos por e-mail, durante o
processo.
4.5 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que:
Não participarem das etapas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 descritas neste
edital;
● Não obtiverem desempenho satisfatório em alguma das etapas
descritas neste edital.
●

V) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento às
etapas e respostas nos testes do processo seletivo de que trata este
edital.
5.2 O candidato deverá observar atentamente os avisos enviados
referentes ao processo seletivo, via e-mail e redes sociais da San Paolo
Gelato & Café.
5.3 Todos os candidatos inscritos no processo seletivo descrito por este
edital afirmam estar cientes e de acordo com as informações aqui
expostas.
5.4 Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processo,
requisitos de participação, entre outros, os candidatos devem
encaminhar e-mail para Rh.laura@sanpaologelato.com.br
5.5 Os itens omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora do
Programa trainee.
5.6 Ao final do programa os trainees aprovados serão alocados de
acordo com suas habilidades e competências.
Comissão do Programa Trainee San Paolo

Equipe de Gente & Cultura

