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MANUAL DO
CANDIDATO

SUSTENTA CONSULTORIA 



Busca por novas oportunidades
Desenvolvimento individual e profissional
Conhecer e fazer parte do Movimento
Empresa Júnior
Conectar-se com novas personalidades

Se os motivos que te trouxeram aqui foram:
 Bem-vindxs!
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CONHEÇA
NOSSA
HISTÓRIA...

A Sustenta é uma Empresa
Júnior (EJ). Ela foi fundada em 19
de novembro de 2013 e desde lá
vem passando por muitas
etapas importantes. 

 
Atualmente, ela é composta por
estudantes em diferentes
períodos do curso, abrangendo
desde alunos que estão no início
de sua graduação até aqueles que
estão no fim. A Sustenta conta
com uma diversidade de projetos
incríveis e consegue agregar
todos os conhecimentos teóricos
na prática, além de trazer a
vivência colaboradora
empresarial.
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Formar líderes que
impactam o Brasil, por
meio da vivência
empresarial, entregando
com excelência e
respeito, soluções
ambientais que resultem
no desenvolvimento
sustentável.

Ser referência como
Empresa Júnior de
Engenharia Ambiental,
pelo trabalho em rede e
pelos objetivos
alcançados.

Excelência;
Foco no cliente;
Orgulho de ser
Sustenta; 
Trabalho em
equipe. 
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· Ideais da Sustenta · 
MISSÃO VISÃO VALORES



A Sustenta é uma das maiores Empresas
Juniores de Engenharia Ambiental do
estado de Minas Gerais, se tornando assim,
um dos melhores lugares para se tornar
um profissional de qualidade.
Somos uma empresa ordenada, formada
por membros hábeis, com capacitações
técnicas e treinamentos quanto ao
desenvolvimento profissional.

Por que
entrar na
Sustenta? + de 20,000 pessoas impactadas

+ de 100 projetos
+ 20 de  cidades visitadas
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Gente e
Gestão

Marketing Projetos Presidência

RH &
Estratégia

Comercial &
Comunicação

Pesquisa,
Desenvolvimento,

Inovação & Produtos
Parceria &
Financiero

Estrutura
empresarial 

conheça nossas
diretorias!
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 Para a Diretoria de Presidência, observar o cenário que o candidato
deseja inserir dentro da EJ, é um dos pontos principais. Logo, esperamos
de um candidato, autonomia e conhecimento sobre as esferas culturais e
referências que a Empresa exerce no mercado, federação, parcerias com
demais EJs do país e o Movimento Empresa Júnior (MEJ). Colocar em
prática as missões, visões e valores, além dos nossos alicerces como
Empresa Sustenta. Ademais, ter compromisso com resultados,
comunicação, trabalhar em equipe, transparência, senso de urgência e
visões colaborativas.

Essa diretoria cuida das parcerias, administração financeira e também é
encarregada de manter a EJ de acordo com as necessidades legais. Além
disso, cuida da manutenção da infraestrutura da sede e dos
equipamentos necessários para o trabalho dos membros.
O que a diretoria de Presidência espera de um candidato à Sustenta?

Diretora Presidente, Maria Rabêlo.

· Presidência
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É uma nova área, dentro de recursos humanos, responsável por
manter o bom relacionamento entre os membros e elaborar formas
de motivá-los. Além disso, é dever da diretoria revisar os
documentos e manter a qualidade de tudo aquilo que é entregue
aos clientes, assim como também definir as metas e os indicadores
da empresa.

Para a Diretoria de Gente e Gestão, motivar e liderar pessoas com
excelência é o foco, bem como incentivar que os vínculos dentro da EJ
sejam fortalecidos. É de grande importância  fazer com que os membros
que estão na empresa estejam satisfeitos e felizes com o clima da
organização, bem como treiná-los estrategicamente para lidar com 
 mercado de trabalho. Dessa forma, espera-se que o candidato que queira
estar na diretoria de Gente e Gestão seja, acima de tudo empático, firme,
proativo, e compromissado com os ideais da empresa. 

Diretora de Gente e Gestão, Anna Laura Davi.

O que a diretoria de Gente e Gestão espera de um candidato à Sustenta?
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· Gente e Gestão



Projetos é uma diretoria colaborativa que visa a qualidade da entrega de
serviços e produtos desenvolvidos pela Sustenta. Para isso, é necessário que os
valores da empresa sejam efetivos em cada membro. Excelência, Foco no
Cliente, Trabalho em Equipe e Orgulho de ser Sustenta. 
A experiência de estar em projetos proporciona um desenvolvimento único,
através da construção de um projeto e resolução de eventuais obstáculos. É
possível se aprimorar em fatores como liderança, proatividade, resiliência,
persistência e conhecimentos específicos da Engenharia Ambiental e Sanitária.
 Diante disso busca-se pessoas dispostas a se entregarem a experiência, que
estejam alinhadas com os valores e características indispensáveis para equipe.

É responsável por gerenciar a execução de todos os projetos que
chegam à empresa. Isso inclui estruturar educações ambientais, fazer
testes laboratoriais de água e solo, elaborar documentos, como MTRs,
PGRSs, dentre outros diversos serviços que oferecemos.

Diretora de Projetos, Gisella
Cardoso.

O que a diretoria de Projetos espera de um candidato à Sustenta?
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· Projetos



Na diretoria de Marketing busca-se alguém com boa comunicação, criatividade e
inovação; mas, acima de tudo, busca-se alguém com vontade de aprender e que
vista a camisa do time Sustenta. Além do mais, também buscamos alguém que
faça um bom trabalho em equipe e dedicação. Em Marketing não são apenas
vendas e comunicação, mas também levar o nome  da Sustenta da melhor forma
possível para o mercado e para a sociedade. Portanto, todas essas habilidades
são essenciais! Mesmo que não cheguemos com elas totalmente desenvolvidas na
empresa, uma coisa eu garanto: no final do processo todas elas estarão
dominadas pelo membro.

O que a diretoria de Marketing espera de um candidato à
Sustenta?

Diretor de Marketing, Marcelo Pimentel.

É a diretoria responsável por prospectar possíveis clientes e vender
nossos serviços. Além disso, também cuida da comunicação, seja com
os clientes, seja com a comunidade através das mídias sociais.
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· Marketing



gente.gestao@sustentaconsultoria.com

Diretor  de Marketing, Marcelo Pimentel.

Diretora de Gente e Gestão, Anna Laura Davi.

Diretora Presidente, Maria Rabêlo.

Diretora de Projetos, Gisella Cardoso. @ejsustenta

https://www.sustentaconsultoria.com

+55 38 9862-9737

+55 34 99300-6010

+55 64 9974-3481

+55 66 9222-9810

Dúvidas ou
levantamentos?


