
 

ATÚA CONSULTORIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

PROCESSO SELETIVO 2019.2 

EDITAL 001/2019 

 

A Atúa Consultoria em Gestão Ambiental (ATÚA AMBIENTAL) em edição 

extraordinária torna pública a realização do Processo Seletivo para ocupação dos cargos 

de membro efetivo, membro consultor e membro associado. 

 

1. SOBRE A EMPRESA  

A Atúa Consultoria em Gestão Ambiental é uma Empresa Júnior (EJ) do curso 

de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A 

Atúa Ambiental tem como missão, “Proporcionar capacitação profissional, por meio do 

convívio empresarial e de um ambiente de estímulo à inovação, contribuindo para a 

formação de profissionais diferenciados”. 

 

2. PORQUE PARTICIPAR DA ATÚA CONSULTORIA EM GESTÃO 

AMBIENTAL? 

Para além de uma oportunidade, a Atúa Consultoria em Gestão Ambiental 

oferece uma experiência profissional e acadêmica, em um ambiente que favorece o 

desenvolvimento das habilidades empresariais, o relacionamento com professores e 

empresários, a autonomia e a busca pelas melhores alternativas para tomada de decisão. 

A experiência Empresa Júnior, eleva o aluno da graduação a um nível maior de 

interação, dentro de sua futura profissão, onde irá levar o aprendizado para toda a vida. 

Além disso, a Atúa Consultoria em Gestão Ambiental reúne colaboradores de 

campos de conhecimento, idades e semestres distintos para atuar em equipe, 

proporcionando aos alunos de graduação desafios em pesquisa e planejamento para 

empresas reais. Entre outras vantagens, talvez as mais evidentes seja a oportunidade de 

ver, na prática, conceitos aprendidos em sala de aula e a possibilidade de contato com o 

mercado de trabalho. 

 

 

 



 

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Os alunos selecionados para membros efetivos de acordo com os requisitos 

previsto no parágrafo 4, preencherão os cargos de diretores da Atúa Consultoria em 

Gestão Ambiental, durante o tempo de três semestres. 

Os alunos selecionados para membros consultores, de acordo com os requisitos 

previsto no parágrafo 4, preencherão os cargos de consultores da Atúa Consultoria em 

Gestão Ambiental, podendo ou não serem promovidos a membros efetivos ao final do 

semestre de 2019.2, assim como poderá ser renovado o contrato de mais um semestre 

como membro consultor. 

Os alunos selecionados para membros de acordo com os requisitos previsto no 

parágrafo 4, preencherão os cargos de membros associados da Atúa Consultoria em 

Gestão Ambiental por tempo determinado, sendo vetado a promoção a membro efetivo 

ao final do semestre de 2019.2, porém o contrato poderá ser renovado por mais um 

semestre. 

Todos os membros têm que ter disponibilidade de tempo (no mínimo, 8 horas 

semanais), para dedicar-se a Atúa Consultoria em Gestão Ambiental, sendo estas 

distribuídas na execução de quaisquer atividades referente à Empresa, como projetos de 

consultoria, treinamentos, reuniões etc. 

Nenhum membro será remunerado, todas as vagas são em caráter voluntário e de 

Ensino. 

 

4. VAGAS E REQUISITOS 

MEMBRO EFETIVO 

CARGO REQUISITO 

NÚMERO 

DE 

VAGAS 

Diretor(a) de relações externas 

(Presitende/Vice-presidente) 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

2 

Diretor(a) Jurídico financeiro 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

1 

Diretor(a) Marketing Estar matriculado no curso de 1 



 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

Diretor(a) de Projetos 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

1 

Diretor(a) de Qualidade 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

1 

Diretor(a) de Recursos 

Humanos 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

1 

MEMBRO CONSULTOR 

Membro consultor 

Estar matriculado no curso de 

gestão ambiental da UERN, entre 

o terceiro e sétimo período. 

3 

MEMBRO ASSOCIADO 

Membro associado da 

Diretoria jurídico financeiro 

Estar matriculado nos cursos de 

administração, ciências 

econômicas e ciências contábeis 

entre o terceiro e sétimo período 

de qualquer universidade e/ou 

instituto tecnológico de ensino 

superior de Mossoró/RN 

1 

 

 

Membro associado da 

Diretoria de Marketing 

Estar matriculado no curso de 

publicidade e propaganda e cursos 

afins, entre o terceiro e sétimo 

período de qualquer universidade 

e/ou instituto tecnológico de 

ensino superior de Mossoró/RN 

1 

Membro associado da 

Diretoria de Projetos 

Estar matriculado em qualquer 

curso com área afins a ambiental, 

entre o terceiro e sétimo período 

de qualquer universidade e/ou 

1 



 

instituto tecnológico de ensino 

superior de Mossoró/RN 

 

Ao final dos serviços prestados à Atúa Consultoria Ambienta, o aluno(a) 

receberá um certificado com horas correspondentes ao tempo e cargo de atuação. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE através do preenchimento da 

ficha de inscrição disponível no link https://forms.gle/bBmen53fGBMBXUHb6 .O 

período de inscrição será do dia 9 de Setembro de 2019 ao dia 23 de Setembro de 2019. 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção ocorrerá em três etapas: 

Análise documental: Análise da documentação afim de verificar os pré-requisitos 

determinados. 

Entrevista em grupo: Os candidatos selecionados na etapa 1 serão convocados a 

participarem de uma reunião em grupo no dia 27 de setembro às 8h em sala de aula do 

curso de Gestão Ambiental. 

Entrevista Individual: Na qual serão avaliados conhecimentos gerais compatíveis com a 

Função, a ser realizada entre os dias 30 de setembro de 2019 a 2 de outubro de 2019, 

sendo o agendamento feito via e-mail pela Diretora de Recursos Humanos. Esta 

entrevista será realizada pessoalmente, conforme a disponibilidade das partes 

envolvidas. 

 

7. RESULTADO 

O resultado de cada etapa do processo seletivo será divulgado na página do 

Facebook e Instagram da Atúa Consultoria em Gestão Ambiental, assim como será 

direcionado ao e-mail de cada participante. 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADE 

https://forms.gle/bBmen53fGBMBXUHb6


 

Lançamento do Edital 2 de setembro de 2019 

Inscrições 
2 de setembro de 2019 a 17 de setembro 

de 2019 

Análise documental 
18 de setembro de 2019 a 23 de setembro 

de 2019 

Entrevista em grupo 27 de setembro de 2019 

Entrevista individual 
30 de setembro de 2019 a 2 de outubro de 

2019 

Resultado final 7 de outubro de 2019 

Mossoró, 2 setembro de 2019. 

_______________________________ 

Maria Zilda Rosado Costa Neta 

Diretora de Recursos Humanos 

 

________________________________ 

Andreza Maria da Silva 

Presidenta 

 

 

 

 


