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 O presidente da Enactus Ufopa, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto 

de 21 de outubro de 2017, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo n° 

001/2019, destinado a selecionar estudantes que tenham interesse e disponibilidade de colocar 

em prática as habilidades e conhecimentos adquiridos em sala de aula para atender a demanda 

por novos integrantes do Time Enactus Ufopa. 

A Enactus Ufopa, ligada a Enactus Brasil, é uma organização formada por 

acadêmicos e professores voluntários, que trabalham em parceria com universidades, 

empresas e outras entidades, desenvolvendo Ações Empreendedoras com o objetivo de 

empoderar pessoas e melhorar sua qualidade de vida, de forma econômica, social e 

ambientalmente sustentável por meio de seus projetos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-

graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará; 

1.2. Os candidatos deverão ter disponibilidade inicial de, no mínimo, 05 (cinco) horas 

semanais, podendo ser acrescidas ou reduzidas conforme a função desempenhada e as 

necessidades da Organização; 

1.3. O objetivo desta seleção é recrutar acadêmicos proativos para formação de líderes de 

negócios que buscam desenvolver suas habilidades de liderança e trabalho em equipe, 

dispostos a aprender e a participar de projetos de empreendedorismo social, econômico e 

ambiental em projetos onde o Time atua. O membro Enactus será, portanto um 

implementador de projetos que capacita comunidades e/ou pessoas com habilidades em 

negócios e empreendedorismo, resultando em melhores condições de vida e maior 

sustentabilidade; 

1.4. Todas as atividades e/ou funções desempenhadas no Time serão totalmente voluntárias, 

de acordo com a Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. E, nesse aspecto, o Time também 

não detém qualquer meio de sustento (financeiro) para seus membros e colaboradores; 

1.5. O vínculo à Enactus Ufopa não gera qualquer vínculo empregatício. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições são gratuitas. 

2.2. As inscrições poderão ser realizadas no período de 02 a 16 de setembro de 2019. 

2.3. As inscrições se darão por meio de preenchimento de formulário online, disponível aqui. 

2.4. A Enactus não se responsabiliza por quaisquer indisponibilidades de sistemas ou 

problemas de conexão, reforçando que não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado 

no item 2.2. 

 
3. DA SELEÇÃO  

3.1. A seleção dos candidatos será dividida em 4 fases, conforme o cronograma do Edital (Anexo 

I);  

3.2. Primeira fase, de caráter classificatório, será o preenchimento do formulário de inscrição; 

3.3. Segunda fase, de caráter classificatório, consistirá em uma Imersão, intitulada “Enactus 

Connection”: recepção e apresentação da Rede Enactus aos regularmente inscritos; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5RndemdZuHg8cSNT6zManGXV3W3apWKQNI1__NDFkq-pwHw/viewform?usp=sf_link
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3.4. Terceira fase, de caráter classificatório, será constituída de Capacitações nas áreas em que o 

Time está estruturado: Comunicação; Financeiro; Jurídico e Recursos Humanos; e Projetos;  

3.5. Quarta fase, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída de Entrevista 

presencial e individual. 

4. DAS VAGAS  

4.1. Este Processo Seletivo disponibiliza o preenchimento de 20 (vinte) vagas, sendo 

distribuídas de acordo com a necessidade das áreas descritas no Quadro abaixo:  

ÁREA COMPETÊNCIAS ATIVIDADES 

Projetos 

Facilidade de comunicação; 

Organização; Responsabilidade; 

Criatividade; Saber lidar com 

situações adversas referentes a 

relacionamentos interpessoais; Rigor 

quanto a cumprimento de prazos; 

Desenvolver projetos nas 

linhas de atuação que atrelem 

os três eixos em que atua a 

Enactus, quais sejam: 

econômica, social e 

ambiental; Aplicação de 

ferramentas de 

acompanhamento e 

gerenciamento como: 

CANVAS, PMD Pr, 5W2H e 

SMART; e Prospecção de 

comunidades para 

desenvolver os projetos. 

Jurídica e Recursos 

Humanos 

Organização; Motivação; Facilidade 

de Comunicação; Saber lidar com 

situações adversas referentes a 

relacionamentos interpessoais; Rigor 

quanto a cumprimento de prazos; 

Conhecimentos básicos na utilização 

de softwares como Word, Excel. 

Auxiliar na comunicação 

entre os membros; Aplicar 

questionários e fichas de 

avaliação; Elaborar e aplicar 

feedbacks; Controlar a 

presença dos membros em 

reuniões e nos projetos; 

Montar calendário de 

eventos; Organizar e 

controlar os processos 

seletivos do Time; Estudar e 

aplicar as normas jurídicas 

atinentes à Organização. 

Identificar e negociar 

parcerias. 

Comunicação  

Facilidade de comunicação; Iniciativa; 

Busca de conhecimento permanente 

para modelos de negócios eficientes e 

eficazes, atrelados à constante 

divulgação dos resultados do Time de 

forma responsável nas mídias sociais 

oficiais; Busca pelo aperfeiçoamento; 

Conhecimentos básicos em programas 

de edição de vídeos e imagens (ex: 

Desenvolver, auxiliar e 

executar técnicas para o 

aumento e estabilização de 

parceiros estratégicos 

público/privados para o 

Time; Elaborar e postar 

campanhas de para 

divulgação do Time em 

mídias sociais; Bem como 
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Corel Draw, Power Point, Movie 

Maker) 

ajudar na comunicação entre 

membros do Time. 

Financeira 

Organização; Bom senso; 

Responsabilidade; Conhecimentos 

básicos na utilização de softwares 

como Word, Excel. Criatividade; 

proatividade. 

Planejar e executar ações 

para angariar recursos para 

ações do Time; Controlar o 

fluxo de caixa; Elaborar Atas 

das reuniões; Realizar o 

acompanhamento contábil; 

Prestar contas ao time das 

ações promovidas.  

 

5. DOS RESULTADOS  

5.1. A lista dos classificados para todas as fases do Processo Seletivo nº 001/2019 será divulgada 

no site institucional da Ufopa, nas redes sociais oficiais do Time e comunicados via e-mails aos 

classificados de acordo com o cronograma do Recrutamento (Anexo I);  

5.2. O resultado preliminar da seleção será divulgado de acordo com a data prevista no Anexo I, 

e por meio dos meios de comunicação mencionados no item 5.1; 

5.3. O período para recurso será de 1 dia útil, contado a partir da data de divulgação do resultado 

preliminar. Sendo esta admitida apenas via e-mail timeenactusufopa@gmail.com.  

 5.4. A comissão de recrutamento reserva-se o direito de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da 

data de entrada do recurso, para retornar do recurso; 

5.5.  O resultado final da seleção será divulgado de acordo com a data prevista no Anexo I, e por 

meio dos meios de comunicação mencionados no item 5.1. 

6. DOS APROVADOS  

6.1. Os aprovados serão recepcionados em uma Cerimônia de Integração com a presença de todos 

os membros da Enactus Ufopa;  

6.2. A Enactus reserva-se o direito de, em qualquer tempo, convocar número maior ou menor de 

candidatos, podendo alterar o quantitativo descrito no Item 4.1.   

6.3. Após o período de Entrevistas, descrita no Item 3.4, a efetivação dos novos membros será 

realizada mediante a assinatura de um Termo de Vínculo, ato que oficializará a incorporação ao 

Time Enactus Ufopa. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 A irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente, resultará na 

desclassificação/eliminação do candidato;  

7.2. O prazo de validade deste edital será de 06 (seis) meses, contado a partir da data de publicação 

de sua homologação, não podendo ser prorrogado;  

7.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, durante 

a validade do Processo Seletivo;  
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7.4. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Recrutamento do Time 

Enactus Ufopa, e de acordo com o Estatuto Interno do mesmo.  

 

Santarém-Pará, 02 de setembro de 2019. 

 

COMISSÃO DE RECRUTAMENTO 

Marlon Vitor Oliveira Gomes 

Presidente da Comissão de Recrutamento 

 

Ana Caroline Barbosa de Castro 

Diretora de Projetos 

 

Maicon Alexandre Silva Farias 

Presidente do Time Enactus Ufopa 19/20 
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 ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADE LOCAL DATA 

Divulgação do Edital Nº001/2019  Mídias de 

Comunicação 

Social 

02/09/2019 

1ª Fase: Inscrições  Site de 

Inscrição 

02 a 

16/09/2019 

2ª Fase: Enactus Connection  Auditório 

Ufopa (a 

definir) 

20/09/2019 

3º Fase: Despertando Habilidades Salas Ufopa 21 e 

28/09/2019; 

05, 11 e 

12/10/2019. 

4ª Fase: Entrevistas Sala Enactus 

Ufopa 222 

(Campus 

Amazônia) 

14 a 

16/10/2019 

Divulgação do resultado preliminar Mídias de 

Comunicação 

Social 

18/10/2019 

Período para Recursos Email do 

Time 

19/10/2019 

Divulgação do resultado final Mídias de 

Comunicação 

Social 

21/10/2019 

Assinatura do Termo de Compromisso Sala Enactus 

Ufopa 222 

(Campus 

Amazônia) 

22/10/2019 

Cerimônia de Integração A definir 26/10/2019 




