
  

  

 Processo Seletivo 2013.2   

(Admissão de Novos 
Membros) 
  
Edital nº 002 / 2013   
O Time Enactus UFOPA, que desenvolve o projeto intitulado RegarAmazônia, comunica a abertura 
de inscrições para seu segundo processo seletivo, destinado a selecionar estudantes que venham a 
suprir as necessidades da atual gestão do time.  
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1. Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da 
Universidade Federal do Oeste do Pará que não estejam no último ano de graduação; 

1.2. A jornada de trabalho inicial é de no mínimo 6 (seis) horas semanais, a ser acrescidas 
mais horas conforme o cargo a ser desempenhado no time;   

1.3. Os selecionados pelo processo iniciarão como membros e deverão participar dos 
projetos propostos pelo time;   

1.4. A intenção desta Seleção é trazer ao time novos membros que sejam proativos, 
interessados em desenvolver suas habilidades de liderança e trabalho em equipe, e 
dispostos a aprender e a participar de projetos na comunidade.   

  
2. DAS INSCRIÇÕES   

2.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 23/07 à 26/07, unicamente com o 
preenchimento on line, do formulário de inscrição disponível no link: 
http://pt.surveymonkey.com/s/SS7P25P  

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.   
  
3. DA SELEÇÃO   

3.1. A seleção dos candidatos acontecerá no dia 27 de julho do corrente ano, pela parte da 
manhã, em horário a ser divulgado posteriormente, na Universidade Federal do Oeste 
do Pará– Campus Amazônia Boulevard.   

3.2. A seleção dos candidatos será dividida em 2 (duas) etapas (ver item 3.3 deste Edital). 
3.3. Etapas:   
3.3.1. Etapa 1 (27/07) – A primeira etapa será uma entrevista nas quais serão avaliadas 
características dos candidatos, relevantes no desempenho dos projetos Enactus. Nesse 
mesmo dia, cada candidato deverá preencher uma ficha de cadastro contendo informações 
pessoais que serão analisadas pela organização posteriormente.   
3.3.2. Etapa 2  – A segunda etapa consistirá em um teste de auto-avaliação para melhor 
conhecermos o perfil dos interessados. O candidato escrito receberá o teste via e-mail e 
depois o retornará aos avaliadores.  
 

4. DAS VAGAS  
4.1. Esse edital dispõe de  40 vagas que serão divididas entre as diretorias.  

4.1.2. São 8 diretorias: Administrativa, Pesquisa, Relações Públicas, Planejamento, 
Jurídica, Financeira, Executiva e Recursos Humanos.   
4.1.3. O acadêmico optará pela diretoria de seu interesse no ato da inscrição. As 
vagas serão abertas para as seguintes diretorias: 
4.1.3.1 Diretoria Jurídica (2 membros): Atuação em processos e procedimentos 

administrativos, acompanhamento e análise de processos judiciais, 



elaboração de contratos e expedientes internos e consultoria jurídica em 
geral. 
  

4.1.3.2 Diretoria Executiva (15 membros): Trabalhar para dar prosseguimento a 
organização social dos catadores, farão a interrelação com os catadores das 
comunidades: Mararu, Castela, Estrada Nova, Perema e os de Santarém. Os 
membros desta diretoria terão um papel fundamental na solidificação do 
vínculo entre o RegarAmazônia e os catadores. Os membros deverão ser: 
proativos, comunicativos, gostar de lidar com pessoas e organizados.  

 
4.1.3.3 Diretoria de Pesquisa (10 membros): A Diretoria de Pesquisa tem como 

objetivo coordenar, orientar e apoiar o desenvolvimento das atividades de 
pesquisa e produção de conhecimento do time Enactus Ufopa. Atualmente é 
responsável pelas análises e estudos de demais temas, objetivos e metas que 
venham a contribuir e dar continuidade ao Time. Nesse semestre as pesquisas 
abordam a viabilidade e implementação de uma horta orgânica na 
comunidade de Perema. Além disso, os demais membros da diretoria estarão 
averiguando: quem são os comunitários que possuem tempo e que gostariam 
de participar da implementação da horta orgânica; a logística (local da horta); 
e as demais inovações desse ramo.  

 
4.1.3.4 Diretoria Administrativa (8 membros): A diretoria visa, resumidamente, 

computar, administrar e datar dados com os quais trabalhamos. Dados esses 
que estão envolvidos no projeto, como o número de famílias e moradores que 
estão sendo beneficiados pelo Regar Amazônia e os vários questionários 
aplicados para se obter as características das famílias e de cada indivíduo, das 
comunidades trabalhadas e outros. 
 

4.1.3.5 Diretoria de Relações Públicas (5 membros): Esta diretoria está encarregada 
de organizar, planejar e executar os eventos promovidos pelo time. Os 
candidatos, preferencialmente, devem ser comunicativos, participativos e 
criativos. 

   
5 DO RESULTADO   

5.1 O resultado da seleção será divulgado no site do time 
(http://regaramazonia.wix.com/timeufopa) e na fanpage no facebook  

(https://www.facebook.com/EnactusTimeUFOPA) além de via e-mail a partir do dia 30 de Julho.   
  
6 DOS APROVADOS   

6.1 Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão incorporados como membros do 
Time Enactus UFOPA e passarão automaticamente a participar do time;   

6.2 Os aprovados ainda serão avaliados durante 01 (um) mês, e passado esse estágio 
probatório, receberão feedback da equipe efetivando, ou não, a permanência na equipe.   

  
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

7.1 A inexatidão de declarações e/ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, importarão em insubsistência de inscrição, nulidade da aprovação ou 
habilitação e perda dos direitos decorrentes.   

7.2 O time Enactus UFOPA reserva-se o direito de proceder à contratação em número que 
atenda ao seu interesse e às suas necessidades.   

7.3 O prazo de validade desta seleção será de 2 (dois) meses, não podendo ser prorrogado, 
contado a partir da data de publicação de sua homologação.   

7.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a 
data de convocação dos candidatos às provas, circunstância que será mencionada em 



Edital ou Aviso publicado no site do time Enactus UFOPA 
(http://regaramazonia.wix.com/timeufopa) ou ainda por comunicação via email.   

7.5 Os casos omissos serão dirimidos pela diretoria do time Enactus UFOPA, quando 
versarem sobre o assunto inerente ao fato ocorrido até a homologação do resultado final 
desta Seleção, quando aludirem a fato posterior à homologação, de forma irrecorrível.   

7.6 Revogam-se as disposições em contrário.   
  
  
  

Santarém - Pará, 23 julho de 2013  
  
  

Comissão de recrutamento  
Caio Moura   
Líder do Time UFOPA  
  
Diego Azevedo  
Diretor de Relações Públicas do Time UFOPA  
  
Agatha Monte  
Diretora de Recursos Humanos do Time UFOPA  

  


