
Edital do Processo Seletivo Enactus UFES Vitória 2020/1

Sobre a Enactus UFES Vitória

A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os 
alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora, tendo seu surgimento em 
1975, no Texas (EUA). A Enactus UFES Vitória teve seu nascimento em março de 2019 
com o objetivo de capacitar pessoas de comunidades, colocando seu talento e suas 
habilidades em foco, para empoderá-las de forma a melhorar sua subsistência 
econômica, social e ambiental. Auxiliamos no desenvolvimento de projetos que englobam 
as diretrizes da Enactus Brasil e as ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da 
ONU, causando impacto positivo nas comunidades. Atualmente possuímos três grandes 
áreas de atuação e dois núcleos independentes, sendo elas: Comunicação e Marketing, 
Financeiro, Núcleo de Negócios, Núcleo de Pesquisa e Tecnologia e Recursos Humanos.

Sobre o processo seletivo Enactus UFES Vitória 2020/1

O Processo de seleção contará com 4 (quatro) etapas, TODAS são de caráter eliminatório
e a ausência do candidato em qualquer uma das etapas sem aviso prévio acompanhado 
de uma justificativa plausível o desclassifica automaticamente do Processo Seletivo. Os 
candidatos serão avaliados por meio de dinâmicas em grupo, entrevistas e pelo “Desafio 
Enactus”, para que possamos encontrar pessoas dedicadas a tornar o mundo um lugar 
melhor para se viver e que estejam alinhadas com nossos valores, podendo assim 
tornarem-se membros da Enactus UFES Vitória.

Pré-requisitos

● Estar matriculado em qualquer curso da UFES Vitória, podendo ser no campus de  
Goiabeiras ou Maruípe;
 ● Ter horário disponível para realizar as atividades da Enactus UFES Vitória;
 ● Não se formar em 2020/1.

Etapas do Processo Seletivo

● Inscrições dos candidatos: As inscrições acontecerão no período do dia 01 de 
março à 14 de março de 2020, através do link: 
http://app.pipefy.com/public/form/xI3WFXCa

● Dinâmicas de grupo: Todos os candidatos aptos deverão comparecer no local a 
ser informado, para a realização desta fase do processo de seleção, podendo 
escolher entre os dias 18 de março ou 21 de março de 2020, o horário poderá ser 
visualizado no ato da inscrição, a duração média desta fase é de aproximadamente
2 horas e meia.

http://app.pipefy.com/public/form/xI3WFXCa


● Entrevistas individuais: Os candidatos selecionados na fase anterior receberão 
um e-mail onde poderão escolher a melhor data e horário disponível, para 
realização das entrevistas, as mesmas ocorrerão de 24 de março a 26 de março de
2020, o local das mesmas será informado posteriormente.

● Desafio Enactus: O Desafio Enactus (tarefas de caráter eliminatório, que os 
candidatos só terão conhecimento na data apresentada), será apresentado em 30 
de março de 2020, aos selecionados na fase anterior. O desafio ocorrerá do dia 30 
de março ao dia 17 de abril de 2020.

● Apresentação do Desafio Enactus: Neste dia os candidatos apresentarão os 
resultados obtidos na fase do desafio, ela acontecerá em 17 de abril de 2020.

● Resultado final: O resultado deste processo seletivo será enviado via e-mail até o 
dia 19 de abril de 2020.

Imersão

A imersão será um fim de semana de muita conexão com a Enactus, nossos membros e 
nossa cultura organizacional. E pra todo mundo já ir se programando, informamos que ela
ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril de 2020.

Cronograma

01/03 à 14/03 Inscrições no Processo Seletivo
18/03 e 21/03 Dinâmicas de grupo
24/03 à 26/03 Entrevistas individuais
30/03 Explicação do Desafio Enactus
30/03 à 17/04 Desafio Enactus
17/04 Apresentação do Desafio Enactus
19/04 Resultado Final
25/04 e 26/04 Imersão

Período Trainee

A duração deste período é de dois meses após a aprovação do membro no processo de 
seleção, ele é somente mais uma forma de vermos se o candidato realmente está 
alinhado com nossos princípios e valores, após este período o membro finalmente é 
efetivado na organização.

Informações adicionais

Nossa principal forma de comunicação se dará através do e-mail: 
enactus.ufesvitoria@gmail.com, portanto, fique atento ao seu e-mail. Quaisquer dúvidas 



sobre o processo seletivo entre em contato por e-mail ou com alguém de nossa equipe 
pelo Whatsapp. 

Equipe:
• (27) 99903-4942 (Ágata);
• (27) 99779-8538 (Jules);
• (27) 99899-3136 (Lucas);
• (27) 99299-8073 (Thayane).

Vitória, 01 de março de 2020.

Jules Carlos N. Canal
Diretor de Recursos Humanos


