
 
Processo Seletivo 2019.2 

Edital de Seleção N.º 01/2019 

 

O Time Enactus UFCA, uma organização formada por acadêmicos e professores voluntários, 

ação cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), faz saber a todos, que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo Enactus UFCA 2019.2, com o objetivo de selecionar 

estudantes dos diversos tipos de graduação da Universidade, conforme os termos a seguir: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente edital de seleção se destina a todos os alunos regularmente matriculados na 

Universidade Federal do Cariri em cursos de graduação. 

1.2. A Enactus trabalha com líderes empresariais e de ensino superior para fazer a diferença 

em comunidades por meio de projetos de ações empreendedoras com o objetivo de 

empoderar pessoas e melhorar sua subsistência economicamente, socialmente e 

ambientalmente sustentável. 

1.3. Os candidatos deverão ter disponibilidade mínima de 6 (seis) horas semanais 

distribuídas nas ações internas ou externas do time. 

1.4. Todas as atividades desempenhadas no Time ENACTUS UFCA são voluntárias, e a 

inscrição do candidato no presente processo seletivo implica em sua adesão ao trabalho 

voluntário. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O prazo das inscrições iniciará no dia 17 de agosto de 2019, e encerrará no dia 24 de 

agosto de 2019, às 23:59. 

2.2. As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico disponibilizado no link 

a seguir: https://forms.gle/b7z26iudofDzTy5PA 

2.3. A inscrição só será validada com o total preenchimento da ficha de inscrição e envio 

dos anexos. 

2.4. Ao preencher e enviar a ficha de inscrição, o candidato afirma ter conhecimento e 

concordar com os termos deste edital. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Os candidatos serão selecionados por uma Comissão de Seleção nomeada pelo órgão 

concedente, para avaliação das fases. 

3.2. O processo seletivo se dividirá em quatro etapas, todas de caráter eliminatório. 

3.2.1.  Primeira etapa - Análise do formulário e carta de intenção: O formulário 

consiste na validação e homologação das inscrições, como também na análise de 

respostas e disposição do candidato nas atividades a serem desenvolvidas no 

grupo. Na carta de intenção o estudante deverá expor qual o interesse e motivação 

em participar do programa, experiência social e habilidades que poderão 

contribuir com as ações do time e experiências em trabalho em equipe. Será 

https://forms.gle/b7z26iudofDzTy5PA


avaliada a capacidade de apresentar claramente as ideias, levando em 

consideração a relação com os objetivos específicos da Enactus. A carta deverá 

ser anexada no final do formulário de inscrição. 

3.2.2.  Segunda etapa - Entrevista: A segunda etapa refere-se a uma entrevista pessoal 

onde será verificado as situações vividas pelo candidato. Além de ser uma 

ferramenta que vai auxiliar no melhor direcionamento e enfoque sobre questões 

relevantes do time, bem como em relação às responsabilidades que serão 

exercidas pelo futuro membro e esclarecimento de possíveis dúvidas.  

3.2.3.  Terceira etapa - Dinâmica em grupo: Nessa etapa será avaliado como o 

candidato se comporta em equipe, como age em meio aos problemas ou como 

estrutura seus pensamentos para a busca de soluções.  

3.2.4.  Quarta etapa - Programa Trainee: Durante esse processo de treinamento será 

trabalhado a aceleração do candidato aos valores da rede Enactus, onde os 

selecionados terão a oportunidade de experimentar e conhecer a fundo a área no 

qual foi destinado, instigando seu engajamento e participação nas atividades além 

de desafios que servirão como avaliação para efetivação do membro no time. 

3.2.4.1. O período de treinamento não confere ao estudante direito de declaração ou 

certificado de participação no time, visto que, esses são emitidos apenas por 

políticas internas aos membros ativos durante o ciclo Enactus. 

 

3.3. O processo seletivo ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:  

 

Lançamento do edital 17/08 

Inscrições 17/08 a 24/08 

Resultado da 1º etapa 25/08 

2º etapa – Entrevista 28/08 e 29/08 

Resultado da 2º etapa 31/08 

Apresentação do time ENACTUS UFCA 02/09 

3º etapa - Dinâmica em grupo 03/09 

Resultado da 3º etapa 04/09 

4º etapa - Programa Trainee 05/09 a 19/09 

Resultado final 22/09 

 

3.4. Os locais e os horários onde irão ocorrer as atividades do processo seletivo serão 

informados aos candidatos via e-mail. 

3.5. O candidato inscrito no processo seletivo será avaliado individualmente por cada uma 

das quatro fases, sendo assim, sua avaliação em cada etapa poderá eliminá-lo ou 

classificá-lo para a fase seguinte. 

3.6. O resultado dos candidatos classificados ao longo de cada fase será divulgado através 

do e-mail institucional do time. Todos os inscritos no processo seletivo receberão a 

notificação do resultado, mas somente o nome dos aprovados para a fase seguinte será 

divulgado. 

3.7. O número de candidatos selecionados pode variar de acordo com o desempenho dos 

mesmos durante as etapas do processo seletivo. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1. Serão disponibilizadas vagas para os projetos e diretorias. 

4.2. A descrição de cada projeto e diretoria encontra-se na tabela a seguir: 

 



ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Projeto Bio+ 

O projeto Bio + deseja transformar a metodologia construída em uma política 

pública de baixo custo para atender, principalmente, famílias de baixa renda 

ou que não tenham acesso ao saneamento rural, além de proporcionar uma 

melhoria de renda a partir dos produtos gerados no processo que podem 

auxiliar na produção de alimentos orgânicos o qual é uma das atividades mais 

executadas no meio rural.  

Diante disso, o Bio+ desenvolveu uma metodologia própria baseado em 

conceitos de permacultura, o qual chamamos de Ciclo Vitae, que integra três 

tecnologias sociais básicas, o biodigestor, jardim filtrante e o minhocário 

doméstico.  O modelo foi desenvolvido a partir de uma análise das 

necessidades básicas do meio rural e o que este tinha de resíduo capaz se 

transformar em um insumo essencial em uma cadeia produtiva. Assim, surge 

a ideia de transformar o que era considerado lixo pelas comunidades em algo 

rentável, como os dejetos animais produzidos nas propriedades que eram 

expostos às famílias sem qualquer cuidado prévio e inutilizável, além das 

águas cinzas as quais prejudicam o solo com os componentes poluentes em 

vista do despejo inadequado ao ar livre. 

Projeto Mulecas 

O projeto Mulecas integra atividades de pesquisa com ações de extensão, 

unindo conhecimentos e técnicas de artesanato com linhas, buscando o 

empoderamento e empreendedorismo das participantes; agregando valores do 

artesanato, cultura, empreendedorismo, gestão financeira, utilizando a linha 

como material base a ser desenvolvido com as participantes, usufruindo do 

trabalho artesanal e cultural para benefício das produtoras. O projeto busca 

contribuir na redução da vulnerabilidade socioeconômica, contribuição social, 

formação de um novo meio de renda financeira e no crescimento pessoal, 

além de promover o empoderamento feminino e a independência financeira 

das mesmas. Trabalhando também com alguns dos objetivos sustentáveis da 

ONU, buscando impactar vidas, a contribuir no desenvolvimento e 

crescimento de cada. 

Projeto Cariri 

Empreendedor 

Sabendo da importância do microempreendedor na economia do Brasil, e da 

problemática no que se refere à falta de conhecimento teórico sobre gestão do 

negócio no que se diz respeito a administrar e acompanhar finanças, 

marketing e outras teorias da administração de como gerir seu próprio 

negócio, foi pensada a proposta do Cariri Empreendedor. Partindo do 

princípio básico da organização da gestão individual do negócio, espera-se 

poder aliar o conhecimento acadêmico construído na UFCA à metodologia 

própria da Rede Aliança Empreendedora, que busca difundir o 

empreendedorismo pelo Brasil.  

Assim sendo, em um mercado abrangente como o do Cariri cearense, buscar-

se-á capacitar os microempreendedores da região, notadamente os localizados 

no Sítio Boa Esperança, zona rural de Barbalha. Com esta ação, e buscar-se-á 

resultados imediatos, difundindo conhecimentos, focando principalmente no 

financeiro e propaganda e marketing, que são a maior demanda desses 

empreendedores. Dessa maneira, espera-se realizar capacitações práticas com 

15 microempreendedores de baixa renda do Sítio Boa Esperança em 

Barbalha. 



Diretoria de 

Marketing e 

Eventos 

Essa diretoria é responsável pela divulgação e comunicação, portando deve-se 

criar estratégias e ferramentas para isso. Sem contar o planejamento e 

realização de eventos para o público externo. Além disso, tem a função de 

auxiliar os projetos em toda a parte de publicidade e marketing e conhecer 

sobre o posicionamento da marca da organização (branding). Além da 

divulgação, a diretoria é responsável por organizar eventos do Time dentro da 

Universidade, com o intuito de crescermos em quanto Enactus, e conseguir 

novos parceiros através dessas atividades.  

Também é responsável de estar em contato direto com os outros times 

Enactus, com o intuito de expandirmos nossas relações com os outros times 

Enactus da rede. A diretoria é responsável por realizar a manutenção dos 

nossos parceiros, atender suas demandas, e compromissos firmados.  

Diretoria 

Financeira 

É responsável por organizar eventos de captação de recursos para o Time e 

acompanhar os custos e despesas de cada projeto. A diretoria também é 

responsável pela organização de cursos elaborados por membros do time, 

com o intuito de arrecadar fundos, sendo assim, sendo responsável pelas 

inscrições e mobilização das atividades. 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

A diretoria de recursos humanos é responsável por garantir que o Regimento 

Interno e demais documentos do Time sejam seguidos e caso necessário, 

aplicar penalidades. O RH tem a função de organizar o sistema de seleção de 

novos membros e, além de incentivar e promover a comunicação interna. 

Diretoria de 

Qualidades e 

Riscos 

Tem o objetivo de atualizar e de manter registro de todos os dados e de todas 

as metas dos projetos do time com o intuito de realizar um acompanhamento 

crítico do planejamento de cada um. São responsáveis por coletar junto ao 

líder de projetos os dados pertinentes a cada visita. 

Secretária 

Tem como objetivo principal desenvolver todas as ações burocráticas, no que 

se refere à documentação, por exemplo: fazer ofícios ou certificações, 

reservas de salas ou de ônibus, entre outros. 

 

5. DOS RESULTADOS 

5.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de Setembro de 2019. 

5.2. O resultado final do processo seletivo será informado por meio do e-mail ora fornecido 

pelos candidatos, e será comunicada à comunidade acadêmica e a terceiros interessados 

por meio de publicação na página oficial do Time ENACTUS UFCA no Instagram: 

https://www.instagram.com/enactus.ufca/ 

 

6. DA VINCULAÇÃO AO TIME 

6.1. A vinculação ao Time ENACTUS UFCA se dará mediante a assinatura de Termo de 

Voluntariado e aceitação da Política de Membros, a recusa da qual implicará na 

desclassificação imediata do candidato. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os casos omissos neste edital serão analisados pelo Time ENACTUS UFCA, de 

acordo com suas normas internas. 

7.2. O Time ENACTUS UFCA se reserva o direito de alterar quaisquer regras, datas e 

procedimentos constantes neste edital, ressalvado a comunicação de eventuais 

alterações com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

https://www.instagram.com/enactus.ufca/


7.3. Os times Enactus participam frequentemente de eventos e competições externas. No 

dia 20 de dezembro, em Fortaleza, será realizado o Prêmio Nufarm. É recomendado 

que os participantes aprovados no processo seletivo participem do evento. 

 

 

 

 Juazeiro do Norte, 16 de Agosto de 2019. 


