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Olá! Se você já pensou em:

Alcançar novas oportunidades

Desenvolver profissionalmente

Adquirir networking

Então você está no lugar certo!



Nos conheça melhor 
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Formar líderes que impactam

o Brasil, por meio da vivência

empresarial, entregando com

excelência 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. 

1º Passo

Missão.

2º Passo

Visão.

3º Passo

Valores.



Por que entrar
na Sustenta?

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 cluster 4, formada por

membros com constantes capacitações técnicas

e treinamentos quanto ao desenvolvimento

profissional.

+ 20,000 pessoas impactadas 

+ 100 projetos
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Estrutura empresarial 

Conheça nossas diretorias

Gente e Gestão

RH & Estratégia

Marketing

Comercial & Comunicação

Presidência

Parceria & Financiero

Projetos

Pesquisa, Desenvolvimento,

Inovação & Produtos
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O que a diretoria de Gente e Gestão espera de um candidato à Sustenta?

Para a Diretoria de Gente e Gestão, as pessoas são o mais importante! Fazer com que as

pessoas que estão na Sustenta cheguem ao seu melhor potencial e prepara-las para os

desafios do mercado de trabalho. Além disso, nós cuidamos da estratégia e do pós venda

de nossos clientes, assim, esperamos que os membros que almejam estar em nossa

diretoria, seja focado, disposto a desafios e principalmente que queira se desenvolver

profissionalmente!

Gente e Gestão

É a área responsável por manter o bom relacionamento entre os membros e elaborar formas de

motivar todos eles. Além disso, é dever dessa diretoria revisar os documentos e manter a

qualidade de tudo aquilo que é entregue aos clientes. Por fim, cabe a eles definirem as metas e os

indicadores da empresa.

Diretora de Gente e Gestão, Brenda Coelho.
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O que a diretoria de Marketing espera de um candidato à Sustenta?

A diretoria de Marketing é rotativa e o candidato desenvolve habilidades que são

importantes em um cenário pessoal e profissional, como: responsabilidade, comunicação,

planejamento e inovação. Se conectar com a missão e valores da empresa ao mesmo

tempo que contribui para o Movimento Empresa Júnior, são pontos que também se

desenvolvem dentro da diretoria. Busca-se pessoas que tenham compromisso,

receptividade, muita vontade de se desenvolver e auxiliar no crescimento da Sustenta.

Marketing

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.

Diretora de Marketing, Sara Inez.
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O que a diretoria de Presidência espera de um candidato à Sustenta?

O Movimento Empresa Júnior (MEJ) é um dos maiores movimento empreendedores hoje,

ele reúne alunos universitários com diversos interesses por meio da vivência empresarial

buscando desenvolvimento, formando profissionais responsáveis e capazes de

transformar o Brasil. Por isso, a Diretoria de Presidência espera de um candidato à

Sustenta, ter uma boa comunicação, saber ou buscar trabalhar em equipe, demonstrar

interesse em fazer parte do time, e que busque excelência em todos os âmbitos.

Presidência

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.

Diretoria de Presidência.
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O que a diretoria de Projetos espera de um candidato à Sustenta?

O foco da Diretoria de Projetos é assegurar a entrega dos serviços e produtos com

excelência para os clientes. Para isso, é necessário ter senso de urgência e atuar na resolução

de eventuais riscos dos projetos. Estar nessa diretoria é ser líder, é ser comunicativo, é

manter-se em constante aprendizado, abraçar a mudanças e ter persistência para saber que

há momentos de dificuldade, mas que chegar ao final e conseguir colher os resultados

positivos é muito recompensador. Assim, a Diretoria de Projetos espera que o candidato

esteja de acordo com os valores da empresa e que goste de desafios.

Projetos

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, Bruna Ottoni.
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Dúvidas ou
questionamentos?

gente.gestao@sustentaconsultoria.com

https://www.sustentaconsultoria.com/

@ejsustenta
Diretora de Projetos, Bruna Ottoni.

+55 34 99214-9916

Diretora de Marketing, Sara Inez.

Diretora de Gente e Gestão, Brenda Mendes.

+55 34 99166-0271

+55 34 99679-8788


