
 

 

 

Regulamento  
Este regulamento estabelece as regras de participação das (os) candidatas (os) no processo 
de seleção para o Programa Dextination, conforme os termos e as condições adiante 
expostos. Ao se inscrever no Programa, a (o) candidata (o) aceita este regulamento e 
concorda com os seus termos, se comprometendo a: 

+ Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da sua 
inscrição e durante toda a participação; 
 

+ Inscrever-se uma única vez, sendo que a constatação de duas ou mais inscrições 
acarretará na imediata eliminação da (o) candidata (o); 
 

+ Manter-se informada (o) sobre a convocação para cada etapa do processo seletivo. 
A Dexco se exime de responsabilidade se a (o) candidata (o) não tomar conhecimento 
de alguma convocação por não acessar o site e/ou e-mail frequentemente.  

 
 

I – Objetivo do Programa 

O Dextination tem por objetivo investir na formação de profissionais com potencial e com 
perfil comportamental alinhado à nossa cultura. Sua finalidade é desenvolver profissionais 
qualificados e prepará-los para atenderem às necessidades atuais e futuras da Dexco. 

 

II – Pré-requisitos para candidatura ao Programa 

Os pré-requisitos para participação no processo seletivo do Dextination são: 

+ Formação acadêmica: graduação (Bacharelado) concluída preferencialmente entre 
dezembro 2020 e julho de 2022. No processo de entrega dos documentos 
admissionais, que precede a data de admissão, a (o) candidata (o) se compromete a 
apresentar documentação comprobatória de quitação de todos os compromissos 
acadêmicos junto à sua instituição de ensino, podendo ser apresentados o diploma, 
certificados de graduação ou termo de colação de grau. A (O) candidata (o) que não 
apresentar a documentação necessária no prazo estipulado pela Dexco será 
eliminada (o) do processo. 
 



 

 

+ Idiomas: inglês avançado apenas para as posições requerentes. Será calibrado 
segundo a vaga pontual e exigência da área solicitante. E, para algumas vagas, será 
considerado desejável. 
 

+ Disponibilidade para trabalhar em qualquer uma das unidades Dexco e ter mobilidade 
geográfica nacional e internacional. Ao se inscrever no Programa, a (o) candidata (o) 
deve estar ciente que essa definição será feita a critério da Dexco, a partir dos perfis 
identificados ao longo do processo seletivo e necessidades dos seus negócios. 
 

+ Disponibilidade para realizar viagens nacionais e internacionais ao longo do 
Programa e após o término do Programa. 
 

+ As (Os) candidatas (os) deverão ter experiência profissional mínima de três anos. 

Poderão se inscrever e participar candidatas (os) que sejam: 

+ Brasileiras (os), residentes no Brasil ou no exterior, e estrangeiras (os) que possuam 
visto permanente no Brasil e CPF válido, estando a (o) candidata (o) ciente de que 
todos os custos pessoais, incluindo transporte e hospedagem, decorrentes da 
participação em etapas online e presenciais, são de exclusiva responsabilidade da 
(o) candidata (o). 
 

+ Colaboradores das empresas do grupo Dexco que atendam aos requisitos da NO 43 
devem informar sua participação ao seu gestor por meio do Formulário de 
Participação no Processo Seletivo disponível na intranet. O formulário deve ser 
assinado pelo gestor, entregue ao BP da sua unidade, e uma cópia deve ser enviada 
por e-mail para desenvolvimento.organizacional@dex.co e para seu gestor até o 
prazo final das inscrições (14/10/2022). Os critérios de participação de candidatas 
(os) internas (os) seguirão a Norma “NO.43 Atratividade e Seleção” disponível na 
intranet da Dexco. 
 

+ Parentes de colaboradores e de estagiários da Dexco: as regras de contratação desta 
(e) candidata (o), se aprovada (o), são as mesmas estabelecidas no Código de 
Conduta da Dexco e em normas internas, de maneira a afastar quaisquer conflitos de 
interesse. 
 

+ Colaboradores de empresas e entidades do Conglomerado Itaúsa e do Grupo Ligna, 
poderão participar desde que a área de Gente da (o) candidata (o), autorize a 
participação deste, mediante envio de e-mail à área de Atratividade e Seleção da 
Dexco desenvolvimento.organizacional@dex.co até o dia 14/10/2022. A (O) 



 

 

candidata (o) é responsável por solicitar o envio do e-mail pela sua área de Gente à 
Dexco, autorizando a sua participação. Caso a área de Atração e Seleção da Dexco 
não receba a autorização até a data estipulada, a inscrição será automaticamente 
desconsiderada. 
 
 

III – Como participar | Inscrição 

+ As inscrições deverão ser feitas através da página do Programa Dextination: 
https://99jobs.com/dexco/jobs 
 

+ Para completar sua inscrição, a (o) candidata (o) deverá preencher todas as fichas 
solicitadas e clicar em “Confirmar Candidatura”. Este é o único canal de participação 
do processo seletivo, para candidatas (os) internas (os) ou externas (os) à Dexco. 
Não serão permitidas participações por outros meios. 
 

+ A candidatura será confirmada somente após recebimento de um e-mail automático 
de confirmação enviado pela 99jobs. Caso a (o) candidata (o) não receba esta 
confirmação, recomendamos verificar se o e-mail não foi classificado como spam. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a 99 Jobs através do e-mail 
dexco@99jobs.com. 
 

+ É de responsabilidade da (o) candidata (o) manter os seus dados cadastrais 
atualizados (e-mail e telefones de contato), sendo estas as principais formas de 
contato entre a Dexco e a (o) candidata (o). Por maio do site da 99jobs, a (o) 
candidata (o) poderá atualizar os dados sempre que necessário. A (O) candidata (o) 
deverá acessar estes meios de comunicação com frequência para garantir sua 
participação durante todas as etapas subsequentes do processo. 
 

+ Todas as etapas do processo seletivo da Dexco podem ser acompanhadas por meio 
do site da 99jobs. Portanto, a Dexco se exime de qualquer responsabilidade, caso as 
mensagens de convocação para etapas do processo não sejam recebidas pela (o) 
candidata (o) por motivos técnicos. 
 

+ Ao final do processo seletivo, a empresa definirá qual a área mais adequada para 
alocar a (o) candidata (o de acordo com o perfil identificado e a sua necessidade. 
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IV – Etapas do Processo Seletivo 

O processo seletivo é constituído pelas seguintes etapas: 

+ Inscrição e Triagem: as (os) candidatas (os) inscritas (os) deverão preencher uma 
ficha de inscrição conforme item III deste regulamento no site da 99jobs. 
 

+ Testes Online: as (os) candidatas (os) que passarem pela triagem serão convidadas 
(os) a participar desta etapa. Caso a (o) candidata (o) não realize os testes no prazo 
ou não complete um deles, será considerada (o) desistente e, portanto, eliminada (o) 
do processo. 
 

+ Dinâmica online: logo mais serão divulgadas informações sobre esta etapa.  
 

+ Etapa Painel com Gestores  e Entrevistas Individuais: as (os) candidatas (os) 
aprovadas (os) na etapa acima serão convidadas (os) para esta etapa. 
 

+ Etapas Finais (Proposta e Admissão): as (os) candidatas (os) aprovadas (os) 
receberão as informações sobre proposta salarial e de benefícios, bem como sobre 
o processo de admissão. 
 

+ A Dexco e a 99jobs avaliarão as (os) candidatas (os) após cada etapa e o informará 
por e-mail e atualizações disponibilizadas no site, caso seja aprovada (o) ou 
reprovada (o) em cada uma delas. 
 

+ A Dexco não arcará com o custeio da logística das (os) candidatas (os), como 
deslocamento, hospedagem e alimentação. É de inteira responsabilidade da (o) 
candidata (o) arcar com suas despesas durante o processo seletivo. A Dexco não 
reembolsará nenhum outro custo particular ao longo do processo seletivo. 
 

+ Uma vez confirmada pela (o) candidata (o) a participação nas etapas, a desistência 
do processo ou a alteração de data/hora de sua participação na etapa deverá ser 
informada previamente pela (o) candidata (o). 
 

+ A não confirmação da participação pela (o) candidata (o) para qualquer uma das 
etapas do processo após convite feito diretamente pela Dexco ou 99jobs durante o 
prazo determinado acarretará na eliminação da (o) candidata (o) por desistência. 
 



 

 

+ As (Os) candidatas (os) que não realizarem alguma etapa do processo seletivo no 
prazo determinado serão automaticamente consideradas (os) como desistentes 
portanto, eliminadas (os) do processo seletivo. 
 
 

VI – Condições Gerais 

+ A previsão de início profissionais na Dexco é a terceira semana de janeiro de 2023, 
portanto, a (o) candidata (o) deverá estar disponível para contratação neste período. 
 

+ A (O) candidata (o) deverá fornecer toda a documentação necessária quando 
solicitado pela 99jobs ou pela Dexco, para comprovar as informações contidas em 
seu cadastro devendo garantir sua veracidade desde o momento de sua inscrição. 
 

+ A (O) candidata (o) está ciente de que o acesso ao site dependerá da manutenção, 
por ela (ele) própria (o), de uma conta de acesso à internet, por meio de qualquer 
provedor de acesso, não sendo de responsabilidade da Dexco a sua conexão, assim 
como dos programas necessários à utilização do site. 
 

+ A (O) candidata (o) deve atender a todos os requisitos divulgados neste regulamento 
e na página do processo seletivo do Dextination, sendo que o atendimento aos pré-
requisitos não garantirá sua contratação. A (O) candidata (o) deverá passar por todas 
as etapas aqui descritas para ser aprovada (o) ao final do processo, considerando o 
número de vagas disponíveis e o perfil necessário. 
 

+ Durante e ao final do processo, as (os) profissionais selecionadas (os) serão 
avaliadas (os) por meio de seus projetos, performance e comportamento. A 
expectativa é que ao final do processo assumam posições chave, gestão de um 
processo, projeto e equipes, de acordo com os perfis e oportunidades. Caso logo ao 
final do programa isso não aconteça, a companhia e a (o) participante avaliarão as 
possibilidades. 
 

+ Em caso de dúvida, a (o) candidata (o) deverá entrar em contato diretamente com a 
99jobs através do e-mail dexco@99jobs.com. 
 

+ A duração do programa de desenvolvimento é de dezoito meses e a continuidade na 
companhia está atrelada a performance e comportamento do profissional durante 
sua jornada conosco. 
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+ Temas não abordados neste regulamento serão avaliados exclusivamente pela área 
de Gente da Dexco, que tem caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo 
recurso a qualquer tempo e de qualquer espécie. 

 


