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Resumo 

 

Este relato de caso irá discursar a respeito o processo seletivo do time Enactus UFPA ocorrido 

na segunda quinzena do mês de Agosto de 2016, do ponto de vista da equipe vencedora do  

Programa Trainee do ciclo 2016.2. Este trabalho divide-se em duas principais partes: A 

primeira, a respeito do processo seletivo do time descrevendo suas etapas de procedimento, e a 

segunda referindo-se especificamente ao Programa Trainee, última etapa do processo seletivo 

do time. Com este trabalho, objetiva-se contribuir para a melhoria no recrutamento de 

candidatos para os demais times da rede, incentivando tanto os membros efetivos quanto os 

estudantes interessados a fazer parte da rede. 

  

  

Palavras-Chave: Processo Seletivo, Seleção, Trainee. 

 

Introdução 

A Enactus UFPA começou a fazer processos seletivos para agregar novos membros no 

ano de 2015. Este primeiro consistiu em um questionário e uma entrevista para alinhamento de 

propósitos, sem seguir um critério científico rígido adequado. Como consequência, no ano de 

2016, a equipe reteve menos de 30% dos candidatos aprovados nos recrutamentos de 2015, isto 

é, um grande índice de evasão pelos membros devido diversos problemas, dentre eles o perfil 

de membro pouco alinhado a proposta do time.  

A partir da segunda seleção, várias mudanças ocorreram no planejamento e na 

realização do processo seletivo, determinando-se, portanto, que o Time Enactus UFPA 
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precisava ter uma metodologia de recrutamento e seleção eficaz, que envolvesse os membros 

atraídos e que fosse possível traçar o perfil dos candidatos de forma mais próxima do ideal, 

tornando o procedimento bem mais complexo e exigente, porém, chamando a atenção de um 

maior número de pessoas e treinando-as.  

Contudo, a nova metodologia de seleção de membros torna possível avaliar 

cuidadosamente as habilidades e competências dos candidatos, além de suas personalidades, 

perfis e habilidades, dessa forma também podendo direcioná-los mais adequadamente para 

áreas do time de acordo com a necessidade das e projetos. 

 

 Psel – Ciclo 2016.2 

De acordo com Handbook Enactus 2015-2016, os times da rede tem liberdade para 

estruturar e criar projetos que melhor se adequem às suas necessidades, pois existem poucas 

regras que regem as atividades dos times Enactus, flexibilizando os procedimentos para o 

funcionamento do mesmo em suas diversas áreas. Com isto, baseado em outros modelos 

eficazes de processos seletivos, inclusive alguns dentro da própria rede, o time criou e aplicou 

o próprio modelo. Os interessados a ingressar como novos membros no time participam de um 

processo seletivo que consiste nas seguintes etapas descritas abaixo: 

 Inscrição online 

Inicialmente é realizado o recolhimento de dados básicos como: Nome, idade, email, 

telefone para contato, curso e período. Nesta etapa também os inscritos passam por uma 

primeira triagem onde a partir de um questionário, respondem perguntas como: Você está 

regularmente vinculado à Universidade Federal do Pará? Por que você deseja fazer parte do 

Time Enactus UFPa? Participa de algum grupo ou atividade extracurricular dentro da 

universidade? Qual sua expectativa em relação ao time? 

 Golden Circle e Estudo de Caso 

Nesta etapa são solicitados dois documentos dos inscritos, o Golden Circle e o Estudo 

de Caso. O Golden Circle (círculo dourado) é uma ferramenta utilizada para desenvolver 

negócios/projetos desenvolvido pelo antropólogo e especialista em liderança Simon Sinek para 

sistematizar um novo método de pensar, agir e comunicar com o intuito de criar impacto no 

mundo. Sinek percebeu que todos os líderes inspiradores e organizações do mundo pensam, 

agem e se comunicam da mesma forma: e assim surgiu o Golden Circle. É uma ferramenta 
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bastante simples: 03 círculos concêntricos representando cada um uma pergunta: Why? How? 

e What?  

No estudo de caso, foi apresentado um caso de uma empresa social localizada na 

chamada área de Bodensee (Alemanha) fundada em 2010. Então solicitou-se aos inscritos uma 

análise do estado atual da empresa, onde os mesmos estariam na condição de tomadores de 

decisão, tendo que lidar com uma questão de “aumentar o alcance” da empresa, de modo a 

manter a autossuficiência e o engajamento com a missão social que a empresa possuía. 

Tanto o Golden Circle quanto o Estudo de Caso possuem a intenção de reflexão acerca 

de diversas habilidades que um líder transformador precisa para fazer um bom trabalho.  

 Entrevista Individual 

Durante a entrevista, o candidato tem a oportunidade de argumentar a respeito de suas 

experiências, seus interesses e defender a sua candidatura ao cargo. Esta etapa, tem como 

objetivo recolher informações dos inscritos com perguntas estratégicas que remetem ou não 

para a inserção do candidato na vaga. Essas perguntas são direcionadas durante a entrevista 

abrangendo características importantes como: Trabalho sob pressão, habilidades de 

comunicação, trabalho em equipe e liderança. 

A metodologia utilizada na entrevista é a “STAR”, (Situation – Task – Action – Result). 

O principal objetivo deste método é analisar como o candidato agiria em uma situação ou tarefa 

que poderia vir a enfrentar no time a partir de seu comportamento em eventos ou problemas 

passados (ORLET, et al 2016).  

 Dinâmica de Grupo 

Os inscritos foram separados em grupos de cerca de seis pessoas e colocados numa 

situação hipotética onde teriam sobrevivido uma queda de avião e estariam perdidos na floresta 

Amazônica sem a certeza de um resgate. Na dinâmica, os inscritos tinham que avaliar a 

importância de vários itens determinados para a sobrevivência do grupo, os itens seriam 

ordenados em de forma crescente e no final seria mostrado um gabarito de acordo com 

indicações do Corpo de Bombeiros, para contagem e verificação dos grupos que iriam ou não 

sobreviver. 

Esta etapa do processo seletivo é muito significativa para a seleção dos candidatos, pois 

tem como objetivo principal analisar e avaliar o espírito de cooperatividade e facilidades de 
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trabalho em equipe, características que eram observadas por membros efetivos do time durante 

a realização da dinâmica. 

 Programa Trainee 

O programa trainee é a última e mais demorada etapa do processo seletivo, com duração 

de 2 semanas é uma forma assertiva de avaliação dos candidatos, pois todas suas características, 

habilidades entre outros fatores são observados na prática, a partir de desafios propostos para 

as equipes definidas por sorteio. Estes desafios eram diferentes para cada equipe, porém 

pensados com a preocupação de equiparação de dificuldades, todas as informações necessárias 

para as equipes executarem as tarefas, encontram-se em um arquivo elaborado e disponibilizado 

pelo time, intitulado como “Handbook Trainee Enactus Ufpa” . No ciclo 2016.2 os desafios da 

equipe deste objeto de estudo, foram os seguintes: 

1. Criar um novo modelo para a camisa para uso interno; 

2. Gerenciar/produzir conteúdo para as mídias sociais durante a segunda semana; 

3. Preparar e apresentar um TEDx simples, dentro do tema GESTÃO DO TEMPO; 

4. Criar e apresentar um infográfico do Projeto Feira Sustentável; 

5. Criar um projeto Fictício que se encaixe dentro das diretrizes enactus; e 

6. Conseguir no mínimo R$ 300 através de fundraising. 

Ao final do período de duas semanas, a equipe deveria preparar uma apresentação de 15 

minutos explicando de que forma as tarefas haviam sido desenvolvidas, submetendo-se a uma 

banca avaliadora composta por três jurados, que ao fim das apresentações iriam determinar qual 

equipe se saiu melhor no cumprimentos das atividades. 

Desenvolvimento das Tarefas; 

Para superar os desafios propostos pelo time, a equipe procurou valer-se de estratégias 

inovadoras e empreendedoras, além de exercitar diariamente seu senso de organização e 

trabalho em equipe. Neste tópico, estão listados os desafios, dificuldades e oportunidades 

encontradas pela equipe durante a execução de cada uma das tarefas do Programa Trainee. 

Criação de modelo de Camisa 

Foi escolhido uma temática de “tetris” para a elaboração do modelo de camisa para uso 

interno do time, como pode ser observado na Figura 01. O principal sentido reflete na adaptação 

aos problemas na situação. O tetris remete à construção de um sonho. Neste caso, a logo da 

Enactus como peça chave para o encaixe na sociedade – simbolizada pelos tetris coloridos, 
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diversos e heterogêneos. Apesar da aparência casual e descontraído, o modelo foi bem aceito 

pelo público e pelos jurados. 

Figura 01 -  Modelo Fictício de Camisa 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Gerenciamento e Produção de Mídias Sociais 

O desafio de gerenciar e produzir conteúdo para as mídias sociais da página do time 

Enactus UFPA foi dividido com um outro grupo de participantes do programa trainee, a equipe 

4. Nesse sentido, foi de suma importância o engajamento e a colaboração entre equipes que até 

então, eram “adversárias”. No entanto, isto não foi algo que prejudicou o desempenho de ambas 

ao desenvolver esta tarefa, muito pelo contrário, potencializou o trabalho destas,  que obtiveram 

bons resultados para a página.  

A tarefa aconteceu no período de 4 a 9 de setembro, e como objetivos definimos tornar 

a página e o time mais conhecidos, com uma temática de: “O que é a Enactus e o que ela faz”. 

A partir disso, foi possível alcançar os seguintes resultados:  

- Mais de 1000 cliques em publicações.  

- Aproximadamente 1000 comentários, reações e compartilhamentos.  

- Mais de 10000 visualizações nas publicações da página.  

- Aumento de: 183% no número de curtidas, 187% alcance, 268% nas visualizações da, 

100% no envolvimento dos seguidores com a página e 100% no número de 

visualizações de vídeos.  

- Publicação com maior número de likes desde o início da página.  

- Compartilhamento uma postagem pela Enactus Brasil, algo que nunca havia ocorrido 

antes em uma publicação do time Enactus Ufpa. 

Figura 2: Métrica dos Resultados no Gerenciamento das Mídias Sociais 
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Fonte: Facebook, 2016 

 

Tedx – Gestão do Tempo 

Uma das metas mais complexas do processo se deu na organização de um  Tedx. Este 

consiste em uma palestra curta (15 minutos no máximo) e dinâmica que sirva de fonte de 

inspiração, mudança e conhecimento aos espectadores. O assunto a ser ministrado era a respeito 

de gestão de tempo. Portanto, a equipe pesquisou muito sobre o tema e também assistiu diversos 

Teds de diversas temáticas distintas para melhor familiarização ao desafio proposto. 

  Contudo, foi possível observar uma grande aceitação do público, visto que as pessoas 

expressavam concordância com o que estava sendo explanado.  

 Infográfico – Projeto Feira Sustentável 

O infográfico (ANEXO I) foi feito para apresentar informações gráficas e visuais 

correspondentes a um dos projetos do time Enactus Ufpa, o Feira Sustentável, que trabalha com 

um comunidade de feirantes e tem o objetivo de capacitá-los para manipularem com maior 

segurança os produtos comercializados, adequando toda sua cadeia produtiva, da 

comercialização ao descarte aos alinhamentos globais de desenvolvimento sustentável. 

Esse desafio teve como objetivo analisar o poder de criatividade e organização da equipe 

no quesito de habilidades com materiais de marketing para publicação voltada para um público 

externo. No entanto, no olhar do candidato essa atividade requerer muito além disso, também 

foi exigido a habilidade de comunicação entre um candidato e o líder do atual projeto para 

coleta de informações do mesmo, além de noções básicas de programas, e manejo de 

aplicativos, os quais promovem a construção desse tipo de material. 

Projeto Fictício 

Para a elaboração do projeto fictício, a equipe baseou-se no handbook que rege os times 

Enactus, tendo como foco o tripé social, ambiental e econômico. O tema do projeto fictício foi 
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discutido e determinado no dia seguinte ao lançamento do Programa Trainee. Os participantes 

discutiram a respeito de alguns problemas observados em comunidades de Belém e possíveis 

soluções para amenizá-los. 

A situação escolhida pela equipe foi a baixa oferta de atividades extracurriculares em 

instituições de ensino, sobretudo em escolas públicas. Conhecendo a importância de 

conhecimentos relacionados à artes, esportes, educação ambiental e empreendedorismo, a 

equipe idealizou o “Projeto Ludus - Educação Extracurricular” (Figura 3). A ferramenta 

utilizada no desenvolvimento da atividade foi o CANVAS. 

 

Figura 3 - Logomarca do projeto fictício 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Segue trecho do resumo do projeto idealizado pelos participantes: “O Projeto Ludus, 

através do ensino e aprendizagem, visa a maior aproximação das crianças e adolescentes, tanto 

da Escola de Aplicação da UFPA quanto dos bairros da Terra Firme e Guamá, ao ambiente 

escolar, para participarem de atividades extracurriculares, oficinas lúdicas e atividades 

pertinentes à qualificação profissional. O projeto tem como missão contribuir gerando um 

impacto positivo na vida dos jovens através da conscientização socioambiental, empreendedora 

e da aproximação de jovens ao mercado de trabalho e universidades. Para que isso seja possível, 

são necessárias parcerias com integrantes da Escola de Aplicação, discentes da UFPA, assim 

como empresas e/ou instituições que apresentem interesse em incentivar e contribuir com a 

realização e andamento das atividades” 

A ideia seria de integrar duas comunidades distintas: Alunos de instituições públicas e 

discentes da Universidade Federal do Pará. Os alunos dos colégios assistiriam as aulas regulares 
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no período da manhã, e durante a tarde, participariam de oficinas de dança, música, esportes, 

educação ambiental, agricultura, empreendedorismo, capacitação profissional, dentre outros, 

todas ministradas por graduandos de diversas áreas do conhecimento. Estas atividades fariam 

parte da carga horária de extensão obrigatória dos mesmos.  

Atendendo ao pilar ambiental, os alunos iriam criar uma horta orgânica no colégio, que 

seria mantida a partir da compostagem dos restos de comida produzida no refeitório do colégio. 

Além disso, na parte de educação ambiental, os jovens aprenderiam sobre a coleta seletiva, os 

3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), aplicando seus conhecimentos ao fabricarem brinquedos 

e artesanato a partir de resíduos recicláveis produzidos no colégio. O pilar social seriam 

representado pela integração entre os participantes das oficinas, e o econômico através das 

capacitações profissionais e cursos de empreendedorismo, cujo objetivo seria ensinar novas 

habilidades e ocupações ao jovens, que posteriormente poderiam ser aplicados em atividades 

rentáveis para os mesmos. 

 Fundraising – R$ 300,00 

Para o desafio de fundraising, optamos por realizar um bazar (Figura 4), remetendo ao 

consumo sustentável com a possibilidade reutilização dos produtos vendidos por outras 

pessoas, inclusive pessoas de baixa renda. 

Além da arrecadação de verba dos produtos usados e seminovos doados pelos próprios 

membros do grupo, o evento fechou parcerias com alguns pequenos vendedores locais, eles por 

sua vez puderam expor e vender seus produtos, e contribuindo com o grupo a partir de um 

percentual pré-definido referente ao valor de suas vendas.  

Figura 4 - Fotos do bazar realizado 
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Como principais propósitos do bazar, destacam-se: 

1)Fornecer produtos de boa qualidade a um preço acessível a todos os públicos; 

2)Incentivar o consumo consciente e sustentável; e 

3)Garantir a renda dos parceiros envolvidos. 

Como resultado final deste desafio foi possível obter um lucro total de R$ 570,00 em 4 dias de 

vendas como pode-se observar no gráfico 01. 

Gráfico 01: Faturamento do Bazar. 

 

 

O bazar certamente foi uma atividade que trouxe muita visibilidade à equipe, pois 

enquanto a maioria dos outros participantes recorreu a rifas e patrocínios, nós implementamos 
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algo inovador, cujo resultado excedeu as expectativas, e posteriormente começou a ser utilizado 

como prática de fundraising do Time Enactus UFPA. 

 

Considerações finais 

 

É possível concluir que a organização e o esforço mútuo foram peças essenciais no 

processo trainee; assim como a dedicação e a parceria que criaram uma conexão no grupo. 

Também é importante ressaltar que, apesar do pouco tempo e outras adversidades encontradas, 

realizamos com grande êxito todos os desafios propostos. Os resultados deste processo vieram 

na forma de uma grande amizade entre os participantes da equipe e a sensação de dever 

cumprido e felicidade de completar aquelas duas semanas tão trabalhosas. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Infográfico do projeto Feira Sustentável 
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