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PROCESSO SELETIVO 

 A Enactus Unesp Bauru sempre trabalhou com um modelo de processo seletivo, que consistia em três 

etapas eliminatórias:  

• Inscrição online com a resolução de um case; 

• Dinâmica em grupo; 

• Entrevistas individuais. 

 Esse processo seletivo, além de ser muito longo devido a dificuldade de marcar horários de entrevista 

com todos os candidatos, não estava sendo muito efetivo, pois todo ano havia muitas desistências.  

No final de 2018, a diretoria de Gestão de Pessoas se viu em um momento de grande evasão do time. Alguns 

membros que apenas estenderam sua passagem no time por mais um semestre, outros que se formaram, al-

guns que conseguiram estágio e não puderam mais ficar no time e outros que, por motivos pessoais, saíram 

do time. 

 Sendo assim, Gestão de Pessoas teve que elaborar um processo seletivo de urgência, sendo que a Ena-

ctus Unesp Bauru faz processo seletivo no meio do ano para seguir o calendário da Enactus Brasil.  

Foi nesse momento de urgência que o time resolveu inovar. 

 

A Inovação 

Como havia pouco tempo para o fim do semestre, não era possível fazer um processo seletivo longo. Além 

disso, Gestão de Pessoas queria passar pessoas com perfil Enactus e depois realocar cada uma em área ou 

projeto e não o contrário, como até então estava sendo feito. Juntando, então, pouco tempo e perfil Enactus, 

surgiu o novo modelo de processo seletivo.  

 

O processo seletivo 

O novo processo seletivo consiste em três etapas cumulativas, ou seja, o candidato participa de todas etapas. 

Isso porque foi considerado que existem pessoas que se saem melhor em um texto, outras em atividades em 

grupos, etc. Portanto seria justo avaliar o candidato como um todo e não apenas em uma fase. Após as três 

etapas, é feita uma ligação de alinhamento para os candidatos já pré selecionados.   

 



PROCESSO SELETIVO 

Primeira Etapa: 

 A primeira etapa consiste em uma inscrição online, com dados pessoais, área de interesse dentro do 

time e uma pergunta sobre outras atividades extracurriculares que o candidato faz parte. Após essa inscrição, 

o candidato responde um fit cultural. O fit baseia-se em diversas situações hipotéticas na qual o candidato 

deve escolher uma nota entre 1 a 5, sendo 1 "discordo totalmente", 2 "discordo parcialmente", 3 "indiferente", 

4 "concordo parcialmente" e 5 "concordo totalmente". Por fim, deve ser respondido duas perguntas em aber-

to, sendo que a primeira o candidato deve escolher uma ODS que mais se identifica e porquê (o link explican-

do sobre ODS deve estar junto) e uma carta de motivação. 

Exemplos do fit cultural: 

• “Na faculdade eu consigo me organizar com meus horários, ou seja, sempre me planejo para não 

esquecer meus compromissos.” 

• “Ao me deparar com um grupo novo de pessoas, eu tenho facilidade de me integrar.” 

• “Eu fui inserido em uma área na qual o líder saiu por motivos pessoais. Diante disso, me disponi-

bilizo como candidato a assumir a liderança.” 

 

Segunda Fase: 

 A segunda etapa consiste em uma dinâmica em grupo. Essa fase acontece no mesmo dia da terceira 

etapa, com o objetivo de ser um processo seletivo rápido e dinâmico. A dinâmica acontece no horário do al-

moço e a terceira etapa das 18h às 19h (por serem os únicos horários que nem integral e nem noturno possu-

em aulas). 

 A dinâmica se resume na resolução de um case, na qual através de uma problemática os candidatos 

devem criar um projeto de empreendedorismo social. Após o período de elaboração do projeto, os grupos de-

vem apresentar suas ideias para os avaliadores e depois devem responder perguntas dos mesmos. Além dis-

so, deve acontecer alguma situação de imprevisto, como, por exemplo, a diminuição do tempo.   
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Terceira Etapa: 

 A terceira etapa é uma entrevista coletiva. Todos os candidatos e avaliadores devem se sentar em uma 

roda. Primeiramente os candidatos devem fazer um pitch de dois minutos respondendo a pergunta “Por que a 

Enactus precisa de você?” (Os candidatos já devem receber por email essa informação com um link explican-

do o que é pitch). Após essa parte, os candidatos vão responder perguntas baseadas no fit cultural, no desem-

penho na dinâmica e em divergência entre os dois (por exemplo, no fit cultural o candidato afirmou que sabe 

lidar com opiniões divergentes, mas na dinâmica demonstrou o oposto). Todos os candidatos respondem a 

mesma quantidade de perguntas. Com o fim das perguntas, cada candidato deve falar porque o candidato à 

sua direita merece entrar na Enactus. A entrevista é finalizada abrindo para perguntas, bem em formato de 

roda de conversa. 

 

Avaliação: 

 Se baseando em dez critérios, cada candidato pode receber, por critério, nota 0, 0,5 ou 1. O candidato 

ideal possui nota 10. Os critérios avaliados são: 

• Trabalho em equipe (avaliado apenas na dinâmica); 

• Proatividade (avaliado na dinâmica e na entrevista coletiva); 

• Criatividade (avaliado nas três etapas); 

• Saber lidar com imprevistos (avaliado na dinâmica e na entrevista coletiva); 

• Habilidade de comunicação (avaliado nas três etapas); 

• Interesse pessoal (avaliado nas três etapas); 

• Disponibilidade de horário (avaliado na primeira etapa e na entrevista coletiva); 

• Pitch (avaliado na entrevista coletiva); 

• Organização (avaliado nas três etapas); 

• Habilidade técnica (um e mail é enviado aos candidatos para responderam sobre seus conhecimentos 

técnicos, como excel, photoshop e outros)  
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 Em cada critério existe uma descrição detalhada do que seria nota 0, 0,5 ou 1, para, assim, existir um 

padrão de nota entre os avaliadores. Além disso, cada candidato é avaliado por duas pessoas e a nota dele é 

média de suas duas notas. Após a análise das notas, discussão dos candidatos e vagas ofertadas, é feita uma 

pré-seleção dos candidatos.  

 

Quarta etapa: 

Com a pré-seleção dos candidatos, é feita uma ligação de alinhamento. Nessa ligação, o membro do time dei-

xa claro para o candidato o que é Enactus, que ele deve permanecer por pelo menos um ano no time e faz al-

gumas perguntas sobre a expectativa do candidato em relação a Enactus. Com o fim da quarta etapa, é feita 

novamente uma discussão, selecionando, por f im, os novos Enactors.   

 

Conclusão: 

O time Enactus Unesp Bauru já fez dois processos seletivos nesse formato, um no final de 2018 e outro no 

meio de 2019. Neste último, enviamos aos participantes uma pesquisa de opinião anônima, no qual eles de-

veriam dar uma nota entre 0 e 10, além do campo aberto para sugestões. Nossa nota foi 9,5.  

Além disso, notamos que os candidatos escolhidos por esse tipo de seleção se mostraram muito proativos e 

apaixonados pela Enactus logo no primeiro contato. Foi notado, também, que diminuiu muito o número de 

membros que saem do time logo no primeiro semestre. 

 

DICAS 

1) É importante deixar padronizado para todos os avaliadores sobre as notas, para que o processo seja o 

mais justo possível; 

2) Avaliadores não podem avaliar pessoas conhecidas. Uma tabela de conhecidos deve ser feitas evitar 

deixar pessoas conhecidas no mesmo grupo; 

3) Organização é tudo! Principalmente com um grande número de inscritos; 

4) Abra uma comissão do processo seletivo. Gestão de Pessoas não consegue tomar conta de tudo!  
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5) Faça pesquisa de opinião, surge ideias ótimas lá. 

6) Sempre dê a possibilidade de feedback para os participantes, tanto os aprovados como os reprovados. 

O processo seletivo dever ser um momento de desenvolvimento pessoal também. 

 


