
 

 

PROCESSO SELETIVO ENACTUS UNINORTE 2018.1 

 

 

Edital nº 001/2018 

 

O Time Enactus UniNorte, faz saber a todos e todas, que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo 2018.1, com objetivo de recrutar e selecionar 

estudantes dos cursos de Graduação e Pós-graduação do Centro Universitário 

do Norte - UniNorte, que tenha o desejo e a empatia de doar voluntariamente 

seus conhecimentos e habilidades aprendidos em sala de aula, possibilitando a 

continuidade e o progresso do Time Enactus UniNorte. Os projetos realizados 

tratam do Empreendedorismo voltado para a sustentabilidade através do 

empoderamento econômico e social de comunidades, buscando ressaltar também 

o viés ecológico. Destarte, as atividades realizadas nesses, visam acoplar três 

facetas: o econômico, o social e o ecológico 

A Enactus é uma comunidade mundial de alunos, acadêmicos e líderes de 

negócios comprometidos a usar o poder da ação empreendedora para transformar 

vidas e construir um mundo melhor e mais sustentável. (Handbook Enactus, 

2015, p.2). Mais em: www.enactus.org e www.enactus.org.br . 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRIMÁRIAS 

1.1. Estarão aptos a se inscrever todos os alunos devidamente matriculados em 

qualquer cursos de Graduação e pós-graduação do Centro Universitário do 

Norte – UniNorte. 

1.2. A jornada de trabalho mínima requerida para os membros é de 20 horas 

mensais. 

1.3. O objetivo desse processo seletivo é encontrar talentos que somem com 

Time Enactus UniNorte, aplicando suas habilidades, competências e 

conhecimentos técnicos e administrativos nas ações e projetos desenvolvidos 

pelo time. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 30 de maio a 10 de junho, através 

do link: https://goo.gl/forms/89DQ145Gmcmxm93T2 , disponível nos sites da: 



 

 

 Faculdade UniNorte: www.uninorte.com.br; 

 Fan page no Facebook: EnactusUNN 

2.2. Não será cobrada taxa de inscrição; 

2.3. O candidato tem o dever de informar com exatidão os dados solicitados no 

formulário de inscrição, podendo ter sua inscrição anulada a qualquer tempo se 

for comprovada falsidade nas informações prestadas. 

2.4. Ao preencher e enviar o formulário, o candidato afirma ter conhecimento e 

estar de acordo com todos os termos deste edital. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Esse edital oferece 30 vagas para o Time Enactus UniNorte. 

3.2. Ao Time Enactus UniNorte, reserva-se o direito de distribuir os candidatos 

pré-selecionados às áreas e projetos conforme seu desejo e necessidade 

própria. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção dos candidatos será dividia em 4 etapas; 

4.2. 1ª etapa: iniciará com preenchimento do formulário online pelo candidato, 

que será de caráter eliminatório. Do dia 30 de maio de 2018 à 10 de junho de 

2018; 

4.3. 2ª etapa: Os selecionados serão informados via e-mail e sms, para a 

aplicação de dinâmica em grupo e entrevista individual, conforme foi 

selecionado o horário na sua ficha de inscrições, que ocorrerá no dia 16 de 

junho de 2018; 

4.4. 3ª etapa: Programa de Treinamento Trainee aplicado pelo Time Enactus 

UniNorte. O programa ocorrerá durante 30 dias divido em 4 sábados de 

treinamentos e as práticas exercidas, onde serão analisados os 

desempenhos de cada um. Ocorrerá do dia 30 de junho de 2018 a 21 de 

julho de 2018; 

4.5. 4ª etapa: Apresentação dos Resultados, entrega de certificados e 

Classificação dos Trainees para o Time Enactus UniNorte, que ocorrerá no 

dia 28 de julho de 2018. 

 



 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO: 

5.1. O processo ocorrerá por fases eliminatória: 

5.2. Após a seleção dos candidatos pelo questionário online, as próximas fases 

ocorrerão fases eliminatória; 

5.3. Imersão e entrevista serão avaliada e de forma individual e conjunto.  

5.4. O Programa de treinamento trainee será analisado de forma individual pelos 

responsáveis, como pontualidade, engajamento, trabalho em equipe, 

proatividade. 

 

6. DESCLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO:  

6.1. O(a) candidato(a) será informado por e-mail e SMS sobre a continuidade ou 

descontinuidade no Processo Seletivo Enactus UniNorte. 

6.2. Os(as) candidatos(as) aprovados no processo seletivo, após a realização da 

2º etapa, que estarão aptos a ingressarem no Time Enactus UniNorte, como 

Trainees, receberão um e-mail de boas-vindas marcando uma reunião para 

integração e aprofundamento do momento do time até o dia 22 de Junho de 

2018 (sexta-feira). 

6.3. A aptidão do(a) candidato(a) dar-se-á pela aprovação nas etapas 

estabelecidas e conduta durante o Processo Seletivo 2018/1. O não 

cumprimento de alguma etapa acarretará em desclassificação imediata; 

6.4. Cada candidato, após o processo de trainee, terá que assinar um termo de 

compromisso ao ser admitido no time e dispor de no mínimo 20 horas 

mensais para a elaboração das atividades que são desempenhadas no 

mesmo, totalizando no final do mês uma quantidade “X” de horas 

trabalhadas. É importante a ressalva de que o não cumprimento também 

implicará no não recebimento do certificado ao final do ciclo findando em 

julho de 2019 após o acontecimento do Campeonato Nacional. 

 

7. DOS PROJETOS: 

7.1. To Be: tem como base o empreendedorismo social através da educação e  



 

 

a interculturalidade, buscando atender ao tripé da sustentabilidade. Através desse 

projeto, imigrantes haitianos obtêm espaço e recursos para darem aula 

particulares de idiomas voltada para comunidade de baixa renda de Manaus a 

preço popular. O lucro complementará a renda dos professores, além do projeto 

promover a tolerância e a interação intercultural. (Projetos em fase de finalização). 

7.2. Quatro Pata’s: Visa criar uma casa de apoio para realizar castrações e 

cuidados com animais de ruas e comunitários, a fim de reduzir a procriação dos 

mesmos nas ruas da cidade de Manaus. Através de apoio de voluntários, 

parceiros e apoiadores, arrecadar fundos para despesas pós-cirúrgicas e, 

posteriormente, promover encontro por meio de uma rede de adoções 

responsáveis entre famílias e os animais. (Projeto em fase inicial). 

7.3. LAS CHICAS: o projeto visa uma troca cultural entre os imigrantes 

venezuelanos e cidadão manauaras, por meio da culinária, a fim de fazer manter 

vivos os traços de um povo que deixou seu país em busca de melhores condções 

de vidas. (Projeto em fase Inicial). 

8. CRONOGRAMA GERAL 

 

 

 

 

 

 

8.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 30 de julho de 

2018 nos sites: 

● Portal da UniNorte: www.uninorte.com.br 

● Fan page do Facebook: EnactusUNN; 

● E-mail do candidato aprovado. 

 

9. DO PROGRAMA DE TRAINEES 

9.1. O candidato aprovado no processo seletivo passará por um período de 30 

dias de análise por parte da diretoria. 

9.2.  Durante esses 30 dias de Trainees será analisado: 

 

 

CRONOGRAMA ENACTUS: PROCESSO SELETIVO 2017.2 
Período de inscrição 30/05 a 10/06/2018 
Realização das entrevistas 16/06/2018 

Programa de Treinamento Trainee 30/06 a 21/07/2018 
Apresentação dos Resultados, entrega 

de certificados e classificação. 

 

28/07/2017 



 

 

● Assiduidade nos treinamentos; 

● Presença em reuniões gerais; 

● Eficiência no cumprimento de atividades; 

● Desempenho técnico e administrativo dentro do seu departamento e de seu 

projeto; 

● Vivência dos valores Enactus; 

● Habilidades de Gestão; 

● Desempenho acadêmico. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A falta de exatidão nas declarações e/ou irregularidade nas informações 

prestadas, acarretará na nulidade da inscrição, e consequentemente no 

desligamento dessa pessoa do Time Enactus UniNorte, a qualquer tempo; 

10.2. O Time Enactus UniNorte se reserva no direito de abrir novo processo 

seletivo nos casos de: vagas ofertadas não serem completamente preenchidas, 

desistência de aprovados durante o Período de Trainee, reprovação do candidato 

durante essa fase ou necessidade de mais membros; 

10.3. Os casos omissos serão analisados pela diretoria do Time Enactus 

UniNorte, quando se tratar de fato ocorrido até a homologação   do final do 

resultado desse processo seletivo, ou quando aludirem a fato posterior à 

homologação, de forma irrecorrível; 

10.4. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Manaus 28 de agosto de 2017 

 

 
                                         Rafael Serique 

Presidente do Time Enactus UniNorte 
 


