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PERFIL DE CANDIDATO(A) AO SERVIÇO VOLUTARIADO 1 

 

João Luiz Martins DA CRUZ2 

Letícia Ferreira GUIMARÃES3 

Maríllia Dias COSTA4 

Noel Amadeus ORLET5 

Rafaela Reis DA COSTA6 

Universidade Federal do Pará, Belém, Pará 

 

Partindo do princípio que toda e qualquer organização precisa e deve investir em 

recursos humanos, o Time Enactus UFPA entende que trabalhar na elaboração e execução de 

um processo seletivo é um exercício tão importante quanto os demais desenvolvidos nos 

diversos campos existentes na organização. Para esta atividade percebemos que as partes 

interessadas devem se dedicar a fim de não apenas concentrarem-se em preencher uma vaga, 

mas sim que ajam com afinco tendo como propósito selecionar o(a) candidato(a) ideal para se 

escolher investir. É comum que primeiramente se pense na necessidade de preencher uma 

vaga, mas junto a isto devemos estar atentos ao nos deparamos com o perfil necessário a ser 

buscado, ou seja, neste procura-se agregar competências ao cargo em questão.   

Além de evidenciar a importância da escolha focando nas competências técnicas 

necessárias em um(a) candidato(a) para que este venha a cumprir as demandas e obter um 

bom desempenho em sua função no time, aqui pretendemos ressaltar principalmente algumas 

particularidades que alguns(as) candidatos(as) apresentam durante o processo seletivo.  

Para a Enactus não há a necessidade de se ter um perfil impecável de membro, pelo 

contrário, a proposta da organização é que os times sejam formados por alunos empenhados e 

engajados o suficiente a fim de se tornarem capazes de fazer da ação empreendedora a 

mudança em suas vidas e nas vidas das pessoas que servem, tornando-se líderes detentores da 

transformação. 

 

 

Metodologia 

                                            
1 Trabalho apresentado no II Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, no Rio de 

Janeiro/RJ, realizado de 20 a 21 de Julho de 2017.     
2 Graduando em Engenharia Civil, FEC – UFPA, e-mail: joaomartins@enactusufpa.com.br 
3 Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, FAESA – UFPA, e-mail: eng.leticiaferreirag@Gmail.com 
4 Graduanda em Licenciatura em Língua Inglesa, FALEM – UFPA, e-mail: marilliacosta@enactusufpa.com.br 
5 Graduando em Direito da FAD – UFPA, e-mail: noelorlet@enactusufpa.com.br 
6 Mestrando do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil, PPGEC – UFPA, e-mail: 

rafaela_reis.costa@hotmail.com 
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O processo seletivo executado no Time Enactus UFPA segue uma sequência que 

possui fases como: o preenchimento da ficha de inscrição, respostas ao Golden Circle, um 

desafio onde o(a) candidato(a) precisa sugerir solução(ções) para uma situação problema, 

entrevista individual, dinâmica de grupo e o Programa Trainee com duração de duas semanas. 

Estas fases são todas de caráter eliminatório/classificatório e com elas pretendemos chegar o 

mais próximo possível do perfil desejado para que as vagas possam ser preenchidas. 

No entanto, o Time Enactus UFPA não se dedica em procurar pessoas visivelmente 

promissoras e tecnicamente competentes, percebemos a importância em trabalharmos com 

mais tato e susceptibilidade diante dos desafios em que os próprios(as) candidatos(as) estão se 

colocando. Nossa participação foi ativa nas fases de análises das respostas ao Golden Circle e 

situação problema, nas entrevistas semi-abertas individuais, nas dinâmicas de grupo e como 

mentores do processo seletivo do Programa Trainee 2017.1 que possuiu diversos requisitos de 

avaliação feitas de três formas diferentes (ANEXOS I, II e III): Ficha de Avaliação – Banca 

de Avaliadores; Ficha de Avaliação – Candidatos; e Ficha de Avaliação – Mentores. Para tais 

atividades recebemos treinamentos e aporte teórico-metodológico, ambos orientados pelo 

departamento de Gente e Gestão do Time Enactus UFPA e pelo professor conselheiro do 

time. Neste relato de experiência nos dedicamos a observar e relatar o perfil de uma candidata 

intitulada “Bea” e utilizaremos as respostas do Golden Circle em comparação ao desempenho 

durante o Programa Trainee 2017.1.  

Esta candidata foi aprovada para a última fase do processo seletivo, o Programa 

Trainee. O Programa Trainee do processo seletivo 2017.1 contou com quatro equipes, 

contendo em média seis candidatas finalistas cada uma, e neste o Time Enactus UFPA lançou 

desafios que buscam identificar as habilidades dos candidatos nas diferentes áreas de atuação 

do Time a serem cumpridos pelas equipes no período de duas semanas. Os desafios foram os 

seguintes:  

- Projetos 

Submeter um projeto em edital indicado pelo time: neste desafio deve-se 

simular um projeto a ser submetido a um edital e que atenda as principais exigências 

do mesmo, além de cumprir o prazo estabelecido para submissão.  

- Gente e gestão 

 Enviar o planejamento das ações: este desafio consiste em cada equipe enviar o 

planejamento das ações, no modelo disponibilizado pelo Time em cinco dias a contar 

da data de lançamento do Programa Trainee. Vale ressaltar que o relatório final é em 

modelo comparativo: Planejado vs. Executado. 
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- Marketing 

Gerenciar o Facebook do Time por uma semana: neste desafio cada equipe 

deveria realizar duas postagens, onde uma relacionando um dos projetos 

desenvolvidos pelo Time (Projeto Cíclica, Projeto Feira Sustentável ou Projeto 

CosturaÊ) ou o Time Enactus UFPA às metas globais da ONU. Além disso, após 

apresentação do planejamento as equipes receberam um desafio surpresa que consistiu 

em terem que conseguir alcançar 4k de curtidas na página. 

- Captação de Recursos 

Desafio do microcrédito: neste desafio cada time recebe a quantia de R$ 50 e 

deverá, de forma empreendedora, aumentar a quantia recebida para R$ 500,00. O 

dinheiro arrecadado é investido nas ações do Time Enactus UFPA. 

 

Análise dos dados 

O processo seletivo 2017.1 ocorreu em meados do mês de fevereiro e durou 

aproximadamente um mês. Com base nas respostas do Golden Circle é possível perceber 

diversas nuances que as candidatas apresentam e aqui destacamos relevância quanto ao 

mostrarem-se fortes, solícitos(as) e convicto(as) de que suas ações são necessárias e capazes 

de promover mudanças positivas na vida das pessoas. Estas características são notadas e 

destacadas na candidata Bea:  

 

“(...) escolhi ser uma  grande engenheira  e poder ajudar as pessoas com a 

minha profissão, trabalhar para as elas e principalmente por elas”. 

 

 Ainda nas repostas do Golden Circle é possível perceber que valores intrínsecos e 

familiares são importantes na formação pessoal e profissional, evidente no destaque desta 

mesma candidata Bea: 

 

“(...) ajudar meus pais nos negócios é uma coisa que me ajuda muito, pois 

todos os dias aprendo. Aprendi a ser uma pessoa empreendedora, tento 

enxergar o melhor em tudo, sempre buscando a melhor saída”. 
 

 Para além, ao continuarmos observando as respostas do Golden Circle identificamos 

altruísmo, entendimento e discernimento quanto realidade e condição social passível de 

transformações sendo enfatizadas na candidata Bea: 
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“Meu objetivo é criar, criar algo que mude a vida de alguém, em suma 

semear o bem estar social. (...) Este projeto não é apenas um sonho e sim 

algo que me dispõe a tudo. (...) Nunca deixando de incrementar outras 

culturas, agregar a tecnologia de outros países será eminente”. 
 

É importante enfatizar que esta candidata apresentou ser de perfil tímido e pouco 

sociável, além disso, mostrou pouco desempenho na dinâmica de grupo quanto ao Trabalho 

em Equipe, Habilidade de Comunicação, Trabalho sob Pressão e Liderança Iniciativa, 

contradizendo aos mesmos requisitos avaliados na entrevista onde obteve desempenho 

elevado. Ainda, a candidata Bea destacou que aquele momento estava funcionando com um 

desafio sendo superado.  

Durante o Programa Trainee a candidata Bea foi demonstrando iniciativa 

gradativamente, além de se comportar de forma bastante participativa e resiliente. 

Observamos durante a primeira semana um crescimento admirável na candidata, esta ao 

participar do treinamento de Pitch colocou-se a disposição e simulou muito bem uma 

apresentação do Projeto Cíclica junto aos demais trainees. Seu desempenho teve um salto 

significativo durante a segunda semana na qual observou-se a candidata desempenhando 

muito bem diversas funções, dentre elas sobressaindo-se ao contribuir de forma decisiva nas 

atividades que demandaram captação de recursos e criatividade na criação da logomarca do 

projeto fictício.  

 

Considerações finais 

Ao maturarmos todo o processo, a qual os candidatos(as) se propõem a fazer, há um 

claro ponto a ressaltar, todos apresentaram perfis diferentes, porém há em comum o 

nervosismo evidente nos olhos. Assim, tendo-se a necessidade de aplicar não só um tipo de 

análise com esses candidatos (a), mas também um leque de desafios, sendo estes alguns dos 

pontos importantes para o avaliador quanto a estar atento as habilidades no Programa Trainee, 

onde este sendo um momento decisivo para podermos observar de perto e termos ciência de 

qual(is) candidatos realmente se aproximam e/ou já tem o perfil para o serviço voluntariado.  

Afinal, tudo começa com o Golden Circle, que é disponibilizado no ato das inscrições, 

nele já podemos observar alguns pontos a respeito dos candidatos, como no exemplo 

analisamos para este trabalho, mas ainda não muito bem definidos devido ser a avalição de 

um discurso por escrito e ainda é um tanto distante do que de fato é ser um membro Enactor. 

No entanto, um dos nossos objetivos é enfatizar que o uso e análise do Golden Circle são de 

extrema importância em nossos processos seletivos, junto a este podemos equiparar ao 
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comportamento apresentado durante o Programa Trainee e chegar a finalidade selecionando 

um candidato realmente interessado e disponível a aprender e ampliar seus horizontes junto ao 

Time Enactus UFPA. Outro ponto de que demandamos a ressaltar é que a equipe avaliadora 

responsável pela seleção dos candidatos precisa estar solicita e desenrolar uma entrevista 

semi-aberta de caráter acolhedor e amistoso, deixando fluir como uma conversa simples. 

Quando procedemos desta forma o(a) candidato(a) tende a ser mais aberto e sente-se seguro a 

nos dar respostas práticas, ricas em atitudes e cativantes, aquele candidato que primeiramente 

estava fechado e cheio de medos, dúvidas e tímido se revela um grande membro em potencial. 

É este perfil que não podemos deixar passar, devemos conquistar e explorar no/para o time 

em prol do desenvolvimento e crescimento de todos os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

ANEXO I 

Ficha de Avaliação – Banca de Avaliadores 

- Programa Trainee Enactus UFPA 2017.1 - 

 

Equipe nº.: ______  Avaliador(a): _________________________________ 

Critérios de avaliação Enactus: 

I. Branding/Propósito: a equipe está alinhada com o propósito e valores defendidos 

pela Enactus? O projeto fictício segue o tripé social-econômico-ambiental? 

II. Criatividade/inovação: a equipe foi efetiva em enxergar oportunidades e utilizar a 

ação empreendedora no cumprimento das tarefas? 

III. Meta atingida: a equipe atingiu os resultados desejados de modo sustentável e 

organizado? 

IV. Comunicação/Apresentação: a equipe conseguiu comunicar os resultados (quais e 

como) com objetividade e clareza? 

Critérios de avaliação Enactus I II III IV 

Avaliação do time (notas entre 1 e 5)     

 

 
Ins. Reg. Bom Exc. 

Enxergando oportunidades - A equipe foi efetiva em 

enxergar oportunidades no cumprimento das tarefas?     

Agindo - A equipe utilizou a ação empreendedora na 

conquista dos desafios?     

Possibilitando o progresso - A equipe mensurou e 

reportou todos os resultados e impactos diretos e 

indiretos dos desafios? 
    

 

1) Feedback relacionado às atividades da equipe: 

___________________________________________________________________________ 

2) Feedback construtivo sobre a capacidade da equipe em comunicar os resultados: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

Ficha de Avaliação - Candidatos 

- Programa Trainee Enactus UFPA 2017.1 - 

 

Equipe nº.: _____. Avaliador(a): _________________________________ 

I.    Na sua opinião, como os seus companheiros se saíram durante o Programa Trainee? 

Atribua notas de 1 a 5 nos quesitos apresentados na tabela a seguir: 

Candidato 
Trabalho 

em equipe 
Comunicação 

Trabalho 

sob pressão 

Liderança/ 

iniciativa 

     

     

     

 

II.   Agora, na sua opinião, que membro se destacou nos desafios propostos durante o 

programa? (Lembrando que não pode escolher você mesmo como membro destaque!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Por fim, como você avalia o seu desempenho no programa? Em que pontos você 

acredita que foi satisfatório e em que pontos você acredita que poderia ter sido melhor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

Ficha de Avaliação - Mentores 

- Programa Trainee Enactus UFPA 2017.1 – 

 

 

Equipe nº.: _____. Avaliador(a): _________________________________ 

 

I.     Que valores do time Enactus UFPA podem ser encontrados em cada um dos 

candidatos? 

 

Valores 
Visão 

Empreendedora 

Responsabilidade 

Social 
Paixão Liderança Excelência 

Legenda I II III IV V 

Candidato 
O candidato se mostrou alinhado com os 

seguintes valores 

  

  

  

 

II.     A partir da experiência que você possui de Time Enactus UFPA, conhecendo seus 

valores, ritmo de trabalho e propósito, avalie se os candidatos do seu time estão aptos 

para serem selecionados ou não, preenchendo tabela a seguir. 

 

Candidato 
Pré-aprovado 

ou reprovado? 

Se aprovado, dê uma sugestão de 

Área/Projeto;  

Se reprovado, explique o motivo; 

   

   

   

 


