
 



 
 

1. QUEM SOMOS 

O Engenheiros Sem Fronteiras (ESF) é uma organização internacional que          

tem como objetivo incentivar o uso da capacitação em engenharia para auxiliar nas             

carências existentes na sociedade. Seguindo o molde de outras organizações "sem           

fronteiras", o ESF, também conhecido como Engineers Without Borders (EWB) e           

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 desprivilegiadas. 

O Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo Natal (ESF-Natal) é o primeiro braço            

oficial da instituição nacional a ser instalada no Nordeste. Fundada no dia 23 de              

março de 2013, no auditório do CREA-RN, reunimos mais de 200 colaboradores ao             

longo desses 7 anos de atuação. A organização foi idealizada com o intuito de              

desenvolver projetos baseados em quatro eixos de atuação (Empreendedorismo e          

gestão, Infraestrutura e Assistência Básica, Sustentabilidade, Educação) que        

tenham como objetivo promover o desenvolvimento humano e sustentável através          

da engenharia. Atualmente, nosso núcleo é composto por 6 projetos que perpassam            

pelos 4 eixos: 

● Projeto da Defensoria Pública: presente no nosso núcleo desde 2016, veio de            

uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, que tem por premissa            

auxiliar no processo de usucapião, sendo ele um instrumento usado para           

garantir a função social da propriedade prevista em lei. São realizados           

levantamentos in loco e com a utilização do AutoCAD, projetos de situação e             

locação do imóvel que se pretende usocapiar. 

● Projeto Engenheiros do Futuro: procura estimular os alunos para que se           

interessem a buscar conhecimento por si mesmos e encontrem o prazer no            

1 



 
aprendizado de coisas novas. Por meio de aulas práticas, expositivas e com            

a participação dos alunos, este projeto permite que entrem em contato com            

novas experiências, pois censurados pela sociedade, esses jovens veem seu          

futuro reduzido a poucas opções que não refletem a realidade. Este projeto            

surge para trazê-los mais esperança e apresentar as alternativas e          

facilidades que são oferecidas pelo próprio Governo, por empresas privadas          

ou instituições para que possam alcançar seus sonhos na vida. 

● Projeto Recomeçar: tem como objetivo confeccionar próteses de membro         

superior através da impressão 3D, utilizando filamento sustentável, para         

atender a população que não tem como comprar este dispositivo e não o             

recebe do estado. Em parceria com a e-NABLE Brasil, Million Waves Brasil e             

com o Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do RN (CRI/CRA) iniciaremos            

os atendimentos para todo o país, priorizando o nosso estado. 

● Projeto Somar: acreditamos que a educação ambiental não pode ser limitada           

a uma disciplina, uma sala de aula ou oficinas de como reciclar o lixo, porque               

não é suficiente. A educação ambiental precisa estar voltada para a formação            

de cidadãos do mundo. Seres humanos capazes de observar o que está a             

sua volta com empatia, senso crítico e capacidade de movimento. Nesse           

sentido, este projeto em parceria com as escolas almeja sensibilizar,          

conscientizar e empoderar crianças e jovens para que eles sejam a           

transformação do mundo. Por meio de diálogos, oficinas, construção de          

hortas e compostagem, o Somar fomenta a conexão com a natureza e o             

sentimento de responsabilidade conosco, com todos os seres vivos e          

recursos naturais deste planeta. 

● Projeto Biodigestor: tem como objetivos melhorar a qualidade de vida de           

comunidades rurais e reduzir o acúmulo de dejetos de origem animal, além            

de direcionar uso dos produtos gerados pelo biodigestor. Essa tecnologia          

social aproveita o processo de decomposição de matéria orgânica, por meio           

da ação de bactérias anaeróbicas, para produzir biogás e biofertilizante. O           
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gás é usado como fonte de energia térmica, substituindo o gás de cozinha,             

reduzindo os custos familiar e o impacto ambiental causado pela emissão de            

gases poluentes, enquanto o biofertilizante é um produto rico em nutrientes e            

pode ser aproveitado em plantações e hortas da localidade. Atualmente,          

desenvolve-se o projeto no Assentamento Trangola, interior do município         

potiguar de Currais Novos, onde residem cerca de 20 habitantes. Ele teve            

início em maio de 2017 e encontra-se em fase de monitoramento. 

● Projeto Saneamento Fértil: trabalha com o desenvolvimento de tecnologias         

de tratamento de esgoto doméstico visando o reuso do mesmo em           

comunidades rurais do semiárido potiguar. Trabalhamos, portanto, com        

saneamento rural e nosso foco é colaborar com o fortalecimento da           

agricultura familiar, pois o esgoto tratado pode ser utilizado como          

biofertilizante. Essa iniciativa é de extrema relevância como alternativa para a           

melhor convivência com a seca. 

 Para o funcionamento pleno e eficaz dos projetos e da Organização como um             

todo, contamos também com 6 diretorias: 

● Diretoria de Gestão de Pessoas: realiza atividades relativas à gerência dos           

membros da Organização, trabalhando com o ingresso, a valorização e o           

desenvolvimento dos trabalhadores do ESF-Natal. Assim, esse setor contribui         

para o bem-estar dos membros e sua integração às equipes de trabalho e             

aos valores da instituição, acompanhando de perto cada pessoa ao passo           

que contribui estrategicamente com o desenvolvimento de cada setor.         

Realizamos atividades como Processo Seletivo, Sistema de Reconhecimento        

e Recompensa (SR/R), Programa de Formação de Líderes, Programa de          

Controle Disciplinar, Pesquisa de Clima Organizacional, mediações de        

conflitos, entre outras atividades; 

● Diretoria de Comunicação: tem como objetivo realizar todas as tarefas          

relativas ao encaminhamento de informação do ESF-Natal, seja internamente         

ou externamente. Nessa diretoria, trabalhamos com produção de conteúdo         
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para as redes sociais; registro fotográfico de eventos, ações e reuniões da            

ONG; edição de vídeo; produção de artes e elaboração de boletins que            

informam periodicamente os membros e os colaboradores sobre os         

andamentos dos projetos. Esse trabalho é de suma importância para a           

organização pois é através dele que interligamos o progresso dos diferentes           

grupos de trabalho e divulgamos para o público externo as nossas atividades; 

● Diretoria de Gestão de Projetos: tem a função dar assistência aos projetos            

desenvolvidos pelo ESF-Natal por meio da promoção de capacitações para          

as equipes de trabalho e da inserção de membros da diretoria nos projetos             

na qualidade de "Padrinhos" e "Madrinhas" de cada um. Assim, o membro            

dessa diretoria é responsável por acompanhar, manter o andamento dos          

projetos e atender as demandas que deles surgirem; contribuindo com a           

integração dos projetos aos demais setores da Organização enquanto preza          

pela execução eficiente de suas atividades; 

● Diretoria de Finanças: é responsável pela movimentação, controle e captação          

de recursos para a ONG. Nela, faz-se todo o planejamento orçamentário para            

garantir que os projetos realizados pelo núcleo ESF-Natal tenham capital e           

consigam ser realizados de forma plena. Além disso, buscam-se meios de           

arrecadação de fundos para a organização através de editais, parcerias e           

eventos; 

● Diretoria de Eventos: é responsável pela integração dos membros através de           

confraternizações, imersões, etc. Além desses eventos internos, essa        

diretoria busca divulgar a organização através de mesas redondas, palestras          

e congressos. Logo, nossas atividades são: planejar e executar eventos, seja           

ele para o público interno, membros da ONG, ou externo, partes interessadas            

na nossa organização. 

● Diretoria Geral: é responsável pela relação da ONG com empresas,          

entidades e professores trabalhando em questões administrativas de        

processos internos e externos, acompanhando o trabalho das diretorias e          
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buscando soluções para uma melhor gestão do núcleo ESF-Natal. Além de           

buscar indicadores dentro das diretorias para cumprimento de metas e aplicar           

estratégias para melhoria da produtividade e motivação dos membros da          

ONG. Os membros da diretoria geral têm a oportunidade de desenvolver           

aspectos como liderança, gerenciamento de organizações, contato com        

profissionais de diversas áreas em todo o Brasil, pro-atividade e liberdade           

para implementar ideias e métodos inovadores na Organização. 

 

2. SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo Engenheiros sem Fronteiras 2020 ofertará vagas para          

os estudantes e profissionais interessados em fazer parte da ONG. 

Os candidatos do Processo Seletivo serão selecionados e passarão por um           

Programa Trainee. O trainee não é um estagiário. Ele é um membro que irá              

participar de um programa estruturado de treinamento e desenvolvimento para que,           

em um curto espaço de tempo, possa assumir uma posição gerencial, ou seja, uma              

posição de liderança. É esperado que, a longo prazo, os trainees assumam            

posições de destaque dentro da organização. 

Ele terá um relacionamento com praticamente todos os setores da ONG,           

podendo compreender e interagir com a cultura da organização, além de aprender            

conceitos e linguagem organizacional e aprofundar seu conhecimento sobre o setor.           

Ele ainda poderá trabalhar em mais de uma área, diferente da sua área final de               

trabalho (o objetivo aqui é não somente ampliar a compreensão geral da            

organização, como também fazer com que se entenda melhor as necessidades de            

cada área). O tempo necessário para atingir uma posição de destaque depende de             

cada um. 

● Seleção dos Trainees 

A primeira fase do Processo Seletivo tem como finalidade selecionar os           

candidatos que participarão do Programa Trainee. É constituída de 04 (quatro)           

etapas e todas são eliminatórias: 
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A primeira etapa é o preenchimento da Ficha de Inscrição de acordo com os              

pré-requisitos (item 3 deste edital) deste Processo Seletivo. Os candidatos que           

tiverem a inscrição efetivada, passarão para a segunda etapa, na qual eles            

precisam participar de uma das Palestras de Apresentação (nesta etapa, o não            

comparecimento do candidato a uma das palestras programadas implica na          

desclassificação deste no Processo Seletivo). A terceira etapa será a Dinâmica em            

Grupo, que será marcada nos dias que constam no cronograma (item 5 deste             

edital) a depender da disponibilidade de horários dos avaliadores e dos candidatos.            

Os candidatos selecionados nesta fase serão submetidos à Entrevista, em que           

será julgada a compatibilidade do seu perfil com a filosofia da ONG. 

● Desenvolvendo os Trainees 

A segunda fase do Processo Seletivo tem como finalidade desenvolver os       

trainees e será constituída por apenas uma etapa denominada Programa Trainee.           

Os selecionados na entrevista participarão de 04 (quatro) encontros ministrados por           

membros efetivos da ONG, 03 (três) aos sábados pela manhã (as datas destes             

encontros encontram-se no item 5 deste edital) e 01 (um) encontro a definir de              

acordo com as equipes formadas. Os trainees terão 03 (três) semanas para cumprir             

um desafio, no qual poderão aplicar os conhecimentos adquiridos durante o           

programa. Nesta etapa, é necessária uma presença mínima de 03 (três) dos 04             

(quatro) encontros. Além disso, o Trainee será avaliado pelo seu desempenho geral            

e ao final haverá a última eliminação. 

● Informações gerais 

O Processo Seletivo Engenheiros sem Fronteiras 2020 tem como         

finalidade recrutar membros que assumirão algum dos seguintes cargos:  

■ Assessoria da Diretoria de Comunicação; 

■ Assessoria da Diretoria de Finanças; 

■ Assessoria da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

■ Assessoria da Diretoria de Gestão de Projetos; 

■ Assessoria da Diretoria de Eventos; 
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■ Assessoria do Projeto da Defensoria Pública; 

■ Assessoria do Projeto Engenheiros do Futuro; 

■ Assessoria do Projeto Recomeçar; 

■ Assessoria do Projeto Biodigestor; 

■ Assessoria do Projeto Saneamento Fértil. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS 

Os interessados em participar do Processo Seletivo podem ser alunos de           

qualquer curso de graduação de IES pública ou privada, além de técnicos e             

profissionais que se identifiquem com a proposta de trabalho da organização.           

Devendo estar cientes dos seguintes pré-requisitos no ato da inscrição: 

● Ter assistido a pelo menos uma das palestras de divulgação; 

●  Disponibilidade de no mínimo 6 horas semanais, com horários flexíveis; 

● Participar de todas as etapas do Processo Seletivo; 

● Uma vez selecionado, comprometer-se a permanecer no cargo durante no          

mínimo 9 (nove) meses. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições do Processo Seletivo Engenheiros sem Fronteiras 2020         

acontecerão de 17 de fevereiro a 14 de março de 2020. Os interessados deverão              

preencher a Ficha de Inscrição, cujo link (forms.gle/ALZugnERSu46XZ1N8)        

encontra-se na página do Facebook (facebook.com/esfnatal) ou no feed do          

Instagram do ESF-Natal (instagram.com/esfnatal). 

 

 

5. CRONOGRAMA 

As etapas do Processo Seletivo Engenheiros sem Fronteiras 2020         

seguirão o seguinte cronograma: 
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DESCRIÇÃO DO EVENTO DATAS PROGRAMADAS 

Seleção dos Trainees 

Inscrições do Programa Trainee 17 de fevereiro a 14 de março de 2020 

Palestras de Divulgação 07 a 14 de março de 2020 (os horários 

e locais serão divulgados na página do 

Facebook e no Instagram) 

Dinâmica em grupo 19 a 21 de março de 2020 

Divulgação do resultado da dinâmica 

(via e-mail) 

23 de março de 2020 

Entrevistas individuais 25 a 27 de março de 2020 

Divulgação do resultado da entrevista 

(via e-mail) 

31 de março de 2020 

Programa Trainee 

Encontros do Programa Trainee (turno 

matutino) 

04, 18 e 25 de abril de 2020 

Resultado final do Programa Trainee 

(via e-mail, e redes sociais) 

02 de maio de 2020 

Recepção dos novos membros 09 de maio de 2020 

 

 

6. PÓS-SELEÇÃO 

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo participarão de treinamentos         

a respeito de suas funções na organização. Desta forma, até mesmo os que nunca              
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fizeram algo relacionado, terão condições de desempenhar um ótimo trabalho          

dentro do ESF-Natal. 

 

7. INFORMAÇÕES 

Qualquer dúvida deverá ser enviada para o e-mail:        

natal.gpessoas@esf-brasil.org . O candidato deverá ficar atento ao seu e-mail. Ele          

será a principal forma de comunicação com a ESF-Natal.  

É recomendado que o candidato acompanhe nossas redes sociais (Facebook          

facebook.com/esfnatal e Instagram instagram.com/esfnatal) para avisos e       

atualizações. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O descumprimento de qualquer etapa contida neste edital implicará na          

eliminação do candidato. 

Sendo qualquer alteração necessária neste edital, será divulgada através de          

uma retificação até três dias antes do término das inscrições. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga 

Diretora de Gestão de Pessoas do ESF-Natal 

Beatriz Rabelo Dantas Nóbrega 

Assessora de Gestão de Pessoas do ESF-Natal 

Frederico Dimitrius da Silva Silveira 

Assessor de Gestão de Pessoas do ESF-Natal 

Julyana Da Silva Ramalho 

Assessora de Gestão de Pessoas do ESF-Natal 
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