
PROCESSO SELETIVO DE NOVOS MEMBROS VOLUNTÁRIOS 

PARA O ENGENHEIROS SEM FRONTEIROS - NÚCLEO RIO DAS 

OSTRAS 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O presente edital visa motivar e selecionar estudantes e profissionais de            

diversas áreas de conhecimento interessados em compor o quadro executivo          

da organização sem fins lucrativos Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Rio           

das Ostras e integrar seus futuros projetos sociais. 

 

1.2 O Engenheiros Sem Fronteiras – ESF é uma organização internacional que            

tem por objetivo incentivar o uso da capacitação em engenharia para auxiliar            

em carências existentes na sociedade. Seguindo o molde de outras          

organizações "sem fronteiras", o ESF, também conhecido como Engineers         

Without Borders (EWB), Ingénieurs Sans Frontières (ISF), já se estabeleceu          

em mais de 40 países. Frutos de iniciativas isoladas em seus respectivos            

países, esses grupos estão diretamente envolvidos na elaboração e         

implantação de projetos de desenvolvimento humano, de cunho regional ou          

internacional. A sua atuação é construída a partir da utilização das           

ferramentas apresentadas pela engenharia na solução de problemas        

endêmicos, que afetam primordialmente pessoas ou comunidades       

marginalizadas. 

 

1.3 O Engenheiro Sem Fronteiras – Núcleo Rio das Ostras faz parte            

oficialmente da instituição nacional Engenheiros Sem Fronteiras Brasil,        

tendo sido fundada em 2015. O principal objetivo do grupo é produzir a             

filosofia do ESF, possibilitando os membros de empregar esforços em prol           

do desenvolvimento social, através de projetos sustentáveis que promovam         

o desenvolvimento socioeconômico, além de ter como objetivo o         

desenvolvimento pessoal. 



1.4 A Organização encontra-se estruturada, basicamente, em Diretorias, a         

saber: a) Diretoria Geral/Presidência; b) Diretoria Financeira; c) Diretoria de          

Comunicação e Marketing; d) Diretoria de Projetos; e e) Diretoria de Gestão            

de Pessoas. Cada Diretoria conta com um diretor, assessores e líderes de            

projetos. 

 

1.5  A integração à organização envolve a participação:  

 

(i) Na ambientação na sede; 

(ii) Nas reuniões gerais, realizadas quinzenalmente; 

(iii) Nas reuniões administrativas de cada diretoria;  

(iv) Na organização e participação de projetos; 

(v) Nas reuniões administrativas e executivas de cada projeto social do          

qual vier a participar; 

(vi) Na organização de ações de extensão (mostras, oficinas, minicursos,         

palestras, etc.); 

(vii) Nos eventos acadêmicos e científicos (congressos, simpósios,       

semanas acadêmicas, locais, regionais, nacionais e internacionais),       

com apresentação e publicação de trabalhos; 

 

2. VAGAS E ATRIBUIÇÕES DAS DIRETORIAS 

 

2.1. Diretoria Financeira 

 

Atribuições: 

● Responsável por todos os processos administrativos financeiros e        

jurídicos da instituição; 

● Zelar pela saúde financeira e pela integridade jurídica da          

organização; 

● Tomar decisões, controlar e monitorar o fluxo de recursos financeiros;  

● Elaborar contratos, registros, declarações e demonstrações fiscais e        

tributárias; 



● Buscar meios que garantem rendimentos para uso nos Projetos da          

Instituição. 

 

● Participar dos projetos externos. 

 

2.2. Diretoria de Comunicação e Marketing 

 

Atribuições: 

● Responsável pela disseminação do movimento Engenheiros Sem       

Fronteiras através de eventos de exposição; 

● Firmar parcerias sólidas e estratégicas para realização de ações em          

grandes eventos sociais e/ou acadêmicos;  

● Planejar ações de marketing para os projetos e desenvolver materiais          

de divulgação;  

● Assegurar o bom relacionamento da instituição com todos os seus          

stakeholders através dos vários canais de comunicação da instituição,         

preservando a imagem da organização; 

● Repassar a todas as partes interessadas tudo que ocorre na          

instituição, como processo seletivo, início e término de projetos, ações          

sociais e afins. 

● Participar dos projetos externos. 

 

2.3. Diretoria de Projetos 

 

Atribuições: 

● Responsável por garantir a eficaz captação de projetos; 

● Atendimento aos requisitos das partes interessadas de cada projeto;  

● Acompanhar os projetos executados;  

● Garantir a qualidade, o prazo e os resultados de cada projeto; 

● Traçar estratégias de atuação junto aos parceiros; 

● Buscar novas ferramentas visando à melhoria contínua do        

Gerenciamento de Projetos. 



● Participar dos projetos externos. 

 

2.4.  Diretoria de Gestão de Pessoas 

 

Atribuições: 

● Responsável pela manutenção do bem-estar no ambiente de trabalho; 

● Desenvolver e aplicar avaliações de desempenho; 

● Realizar feedbacks com os membros da organização; 

● Planejar e coordenar os programas de trainee e a captação dos membros; 

● Buscar programas de motivação e implementação de programas de         

gestão da qualidade interna. 

● Participar dos projetos externos. 

 

 

3. PRÉ REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

 

3.1. Estar devidamente matriculado e cursando, graduação ou pós graduação em          

qualquer curso de nível superior, ou ser formado em qualquer curso de nível             

superior; 

3.2. Residir em Rio das Ostras ou cidades vizinhas; 

3.3. Possuir disponibilidade de seis horas semanais;  

3.4. Incluir na sua disponibilidade, no mínimo, duas horas dentro do período de            

09h00 às 20h00, em qualquer dia da semana para cumprir o horário de             

atendimento na atual sede do núcleo, localizada na sala adjacente ao           

Instituto de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal Fluminense –          

Campus Rio das Ostras; 

3.5. Comprometer-se a permanecer no Núcleo durante todo o período da gestão           

(até julho de 2021);  

 

4. OBSERVAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA GESTÃO  

 



4.1. As reuniões gerais acontecerão de acordo com a disponibilidade da maioria           

dos membros; 

4.2. Algumas atividades, como capacitações, imersões, mutirões, Processo       

Seletivo e Processo Eleitoral Interno (pleiteio de cargo) ocorrem no final de            

semana; 

4.3. A maioria de nossas atividades como reuniões, capacitações, imersões,         

mutirões, Processo Seletivo e Processo Eleitoral Interno (pleito de         

cargo)estão ocorrendo de forma digital (através de vídeo chamadas,         

mensagens e e-mails) tendo previsão de continuar nesses padrões até que a            

Pandemia- COVID 19 esteja controlada e segura de acordo com os informes            

da OMS- Organização Mundial da Saúde;  

 

4.4. O período de férias será discutido durante a gestão devido à demanda de             

projetos que possuem prazos a serem cumpridos;  

 

4.5. De acordo com o Regulamento Interno do Núcleo, se o membro não cumprir             

com suas funções corretamente, poderá ser desligado do Núcleo. Se o           

membro não permanecer até o fim da gestão, ele não receberá o seu             

certificado.  

 

5. INSCRIÇÃO 

 

5.1. As inscrições estarão abertas às 15h00 do dia 19 de junho de 2020 até às               

23h59 do dia 26 de junho de 2020, a estudantes de graduação e de              

pós-graduação e a profissionais das áreas de interesse e que se           

identifiquem com a função social do trabalho da organização. 

 

5.2. Para efetuar a inscrição, os interessados deverão responder o formulário          

disponível em https://forms.gle/YCpWinkEW53wswy48  

 

https://forms.gle/YCpWinkEW53wswy48


5.3. Ao finalizar o formulário, o candidato receberá um e-mail de confirmação da            

inscrição já com as informações da primeira etapa do Processo Seletivo. 

 

5.4. Durante a inscrição, os candidatos deverão selecionar duas áreas da vaga           

executiva na qual deseja concorrer, sabendo que poderá ser realocado, em           

consenso com o candidato, para vaga na qual a Diretoria Executiva enxergar            

maior adequação do mesmo. 

 

6. PROCESSO SELETIVO 

 

O Processo Seletivo 2020.2 será dividido em três partes de caráter eliminatório,            

sendo elas:  

 

6.1. Primeira Etapa: Documento Online  

6.1.1. Após realizar a inscrição no formulário online, o candidato receberá          

um e-mail com a confirmação da inscrição e as informações da primeira            

etapa eliminatória do Processo Seletivo.  

6.1.2. Nesta etapa, o candidato deverá enviar por e-mail o resultado de um            

teste de personalidade e um documento de apresentação respondendo         

à pergunta: O que você faz hoje para construir o amanhã que você             

deseja? 

6.1.3. A primeira etapa deve ser enviada até às 23h59 do dia 30 de junho              

de 2020. O documento de apresentação pode ser enviado em formato           

PDF, podendo ser em modelo de carta, apresentação ou como o           

candidato preferir, explorando sua criatividade;  

6.1.4. Ainda nesta etapa, o candidato deve enviar um Mini Projeto - Como            

impactar a comunidade local de Rio das Ostras? De até duas           

páginas em PDF, podendo ser carta, apresentação ou como o          

candidato preferir; 

6.1.5. No Mini Projeto deve conter: local de realização; quantidade de          

integrantes envolvidos; recursos necessários; possíveis parceiros e       

principalmente melhorias que o projeto trará para àqueles que estarão          



sendo beneficiados, deve ser enviado até às 23h59 de 08 de julho de             

2020. 

6.2. Segunda Etapa: Entrevista Dinâmica em Grupo 

6.2.1. Os candidatos aprovados na Primeira Etapa serão convocados, via         

e-mail, para uma entrevista online a ser realizada entre os dias 22 e 24              

de julho de 2020; 

 

6.3. Terceira Etapa: Resultado Final 

6.3.1. Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, para        

participar de uma dinâmica em grupo online para conhecer a estrutura           

interna e os demais membros do núcleo; 

6.3.2. Alinhamos expectativas e nossa atual gestão e metodologia, como         

também Manuais, treinamentos em suas respectivas diretorias, Termo        

de Voluntariado, etc. 

 

7. RESULTADOS E ESF DAY 

 

7.1. Para recepcionar os novos membros, será realizada uma reunião online de           

interação e descontração para os novos membros se apresentarem para o           

núcleo. 

 
8. CONTATO E INFORMAÇÕES 

Qualquer dúvida ou questionamento deve ser enviada para o e-mail:          
riodasostras@esf-brasil.org 
 
Conheça melhor a ONG Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Rio das           
Ostras por meio de nossas redes sociais:  
 
Site: https://www.esfriodasostras.org/ 
Instagram: https://www.instagram.com/esf_riodasostras  
Facebook: https://www.facebook.com/esfriodasostras  

 
 
 
 

mailto:gestaodepessoas.riodasostras@esf-brasil.org
https://www.instagram.com/esf_riodasostras
https://www.facebook.com/esfriodasostras


9. CRONOGRAMA 

 

DATA ETAPA 
 

19/06/2020 às 
15h00 Lançamento do edital e abertura das inscrições 

26/06/2020 às 
23h59 Encerramento do período de inscrições 

08/07/2020 às 
23h59 Prazo final para o envio da primeira etapa 

22/07/2019 

e 

24/07/2020 

Entrevista online 

26/07/2020 Resultado final 

29/07/2020 ESF DAY – Recepção dos novos membros 
 
*A data, horário e a plataforma digital usados serão definidos e avisados via e-mail, enquanto a situação do 
Novo Coronavírus não normalizar. 

 
 


