
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL N°001/21 

PROCESSO 

SELETIVO  PARA 

ALUNOS DO 

CURSO DE 

ENGENHARIA 

AMBIENTAL 

DIRETORIA DE GENTE E GESTÃO 



Sustenta – Soluções em Engenharia Ambiental | ej.sustenta@gmail.com | 

Unidade sede: Universidade Federal de Uberlândia - Campus Umuarama, entre os blocos 2A e 2B, Avenida Amazonas N° S/N. 

 

 

 

Edital 001/21 - Processo Seletivo da Empresa Júnior Sustenta 

Soluções em Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharia 

Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia 

A Sustenta, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o Edital 

N°001/21 e estabelece as diretrizes para participação voluntária da Empresa Júnior Sustenta 

Soluções em Engenharia Ambiental – Empresa Júnior de acadêmicos do curso de graduação 

em Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

1. DO OBJETO 

 
Art. 1° O presente Edital destina-se à normatização e ao estabelecimento de critérios para 

inscrição e participação voluntária na Sustenta para o segundo semestre do ano de 2021. Este 

será desenvolvido pela Diretoria de Gente e Gestão da Empresa Júnior do curso de graduação 

de Engenharia Ambiental e Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de 

Uberlândia e coordenado pela Profª Dra Anne Caroline Malvestio. 

 

2. DO CERTIFICADO 

 
Art. 2° Os acadêmicos selecionados e aprovados no período trainee, receberão um documento 

comprobatório de participação voluntária, o qual poderá ser validado como horas 

complementares ou de extensão pela coordenação do curso. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 3° Poderão se inscrever no projeto, acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental ou 

Engenharia Ambiental e Sanitária, respeitadas as seguintes condições: 

§ 1º - Estar cursando a graduação em Engenharia Ambiental e Engenharia Ambiental e 

Sanitária pela Universidade Federal de Uberlândia, a partir do primeiro período; 

§ 2º - Ter disponibilidade de 8 horas semanais para o projeto no período de execução do mesmo, 

conforme cronograma, sendo obrigatória a participação nas reuniões de diretorias e nas 

assembleias gerais, por meio virtual; 

Art. 4° As inscrições serão via o site (https://www.sustentaconsultoria.com/inscricoes). 

Art. 5° As inscrições serão iniciadas às 00h do dia 21 de julho de 2021 e encerradas às 23h59 

do dia 21 de agosto de 2021. 
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Art. 6° O candidato tem responsabilidade total sobre o acompanhamento das etapas do processo 

seletivo. Os horários das etapas serão enviados via e-mail. 

Art. 7° A Sustenta reserva o direito de desconsiderar qualquer inscrição que não cumpra com 

os requisitos contidos no Art. 3º, Art. 4º, Art. 5° e Art. 6º. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art. 8º O processo seletivo tem como objetivo selecionar alunos do curso de graduação em 

Engenharia Ambiental e Engenharia Ambiental e Sanitária. As vagas serão preenchidas pelos 

candidatos com melhores avaliações nos quesitos do processo seletivo, e que será conduzida 

pela Diretoria de Gente e Gestão, que será encarregada da organização e execução do mesmo. 

Art. 9º O processo seletivo será conduzido em quatro etapas, sendo a primeira, a fase de 

avaliação do Fit Cultural e teste DISC dos candidatos; a segunda, a dinâmica de grupo; a 

terceira, um contato com cada candidato; e a última, a entrevista individual. 

§ 1º - A etapa do Fit Cultural e teste DISC tem por finalidade a avaliação da compatibilidade 

do perfil do candidato com a cultura da empresa, não sendo eliminatória. 

§ 2º - A dinâmica tem por finalidade a avaliação do desempenho em grupo em solucionar um 

problema chave; 

§ 3º - O contato com cada candidato terá finalidade de entender capacidades lógicas dos 

candidatos. Este contato será previamente marcado com os candidatos. 

§ 4º - A entrevista tem por finalidade avaliar o candidato no tangente à afinidade com as 

habilidades requeridas pela empresa; 

§ 5º - É resguardada aos organizadores a competência de avaliar, por parâmetros imparciais 

previamente estabelecidos pelos mesmos, o candidato nos quesitos dinâmica e entrevista; 

Art. 10º As datas do processo de seleção são estabelecidas conforme o cronograma do Art. 

11°. 

5. CRONOGRAMA 

 
Art. 11° As etapas para inscrição, entrevista e divulgação do resultado estão definidas conforme 

cronograma a seguir: 
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DATA ETAPA 

10 de agosto e 17 de agosto Palestras Informativas sobre o PS 

21 de julho a 21 de agosto Período de Inscrição 

21 de julho a 21 de agosto Fit Cultural e DISC 

23 de agosto a 25 de agosto Dinâmicas 

27 de agosto Contato 

02 de setembro a 03 de setembro Entrevista Individual 

06 de setembro Resultado 

 

§ 1º - As atividades incluídas no projeto descrito acima iniciarão no dia 21 de julho. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 12° Situações não definidas no presente edital, serão avaliadas pela professora tutora e a 

Diretoria de Gente e Gestão da Sustenta. 

Art. 13° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

contrário, sendo assim qualquer informação anterior a esse Edital está revogada. 

 

7. CONTATOS 

 
E-mail: gente.gestão@sustentaconsultoria.com; 

Diretora de Gente e Gestão: brenda.coelho@sustentaconsultoria.com; 

Gerente de Pessoas: gabriela.paganini@sustentaconsultoria.com. 

Telefone: (34) 9 9679-8788 

 

 

 
Uberlândia, 19 de julho de 2021. 

Sustenta Soluções em Engenharia Ambiental. 
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