
 
 
 

 

Av. Marechal Castelo Branco, 2765, Santo Antônio  Cep:35.701-242  – Sete Lagoas, MG  

setelagoas@esf-brasil.org 

 

 

 

Edital 

Processo Seletivo 

01/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Av. Marechal Castelo Branco, 2765, Santo Antônio  Cep:35.701-242  – Sete Lagoas, MG  

setelagoas@esf-brasil.org 

 

1. Quem Somos 

 

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. 

O processo de articulação para criação do núcleo Sete Lagoas teve início no ano de 2012. 

Por uma iniciativa de estudantes e profissionais do município com objetivo de promover a 

engenharia social e utilizar os conhecimentos obtidos para realizar projetos que 

respondessem demandas sociais. Fundado oficialmente em setembro de 2013, está sediado 

atualmente no Centro Universitário de Sete Lagoas UNIFEMM. Possuindo parcerias com 

vários setores da sociedade Setelagoana. Trabalha ainda pela formação de profissionais 

mais conscientes e conhecedores das mazelas que afligem a sociedade contemporânea. 

2. Estrutura Organizacional 

 

O Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Sete Lagoas conta atualmente com os cargos 

apresentados a seguir:  

 Professor Orientador 
 Conselheiro Fiscal; 
 Conselheiro Administrativo; 
 Diretor Presidente; 
 Diretor Vice-Presidente; 
 Diretor de Projetos; 
 Diretor de Comunicação; 
 Diretor de Gestão de Pessoas; 
 Diretor do Jurídico-Financeiro; 
 Diretor de Qualidade; 
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 Assessores; 
 Trainees. 

 

3. Vagas 

 

O Processo Seletivo 01/2018 selecionará pessoas para as seguintes áreas: 

 

 Professor Orientador; 

 Projetos; 

 Comunicação; 

 Gestão de Pessoas; 

 Jurídico-Financeiro; 

 Qualidade. 

 
O candidato selecionado após o Processo Seletivo será preparado durante o período 

de cogestão para adquirir o conhecimento necessário para ser capaz de dar continuidade ao 
trabalho já desenvolvido. 

 

4. Pré-requisitos 

 

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem estar cientes dos seguintes 

pré-requisitos no ato da inscrição: 

 Graduação completa ou em curso; 

 Disponibilidade de 04 horas semanais; 

 Participar de todas as etapas do processo seletivo; 

 Comprometer-se a permanecer durante pelo menos uma gestão completa (um ano). 

 

 

5. Inscrições 

 

As inscrições para o Processo Seletivo 01/2018 acontecerão de 26 de janeiro de 2018 a 

26 de fevereiro de 2018. Os interessados deverão acessar o link 

https://goo.gl/forms/KNh13AbnIGwhS4ON2 e preencher a ficha de cadastro. 

https://goo.gl/forms/KNh13AbnIGwhS4ON2
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6. Processo Seletivo 

 

O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

 

 Preenchimento do formulário de inscrição: 26 de janeiro de 2018 a 26 de fevereiro 

de 2018.  

 Pré-seleção: 27 de fevereiro de 2018 até 03 de março de 2018. 

 Apresentação do Núcleo e dinâmicas em grupo: 03 de março de 2018, às 14h, na 

UNIFEMM - Centro Universitário de Sete Lagoas. 

 Entrevistas individuais: 05 de março de 2018 até 10 de março de 2018.  

 Divulgação do resultado final: 14 de março de 2018.  

 Reunião com os aprovados: 17 de março e/ou 18 de março de 2018. 

 

7. Informações 

 

Quaisquer dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: setelagoas@esf-brasil.org Para 

maiores informações sobre nossos projetos e as atribuições de cada cargo, acesse nosso 

facebook:  Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Sete Lagoas. 

 Fique atento ao seu e-mail, ele será nossa principal forma de comunicação. 

 

 

 

Diretor Presidente 

Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Sete Lagoas 
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