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PARTE 1:
O NÚCLEO RSE

A Campe Consultoria Jr. é a empresa júnior dos cursos de Administração,

Economia e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora e

presta serviços de consultoria organizacional nas áreas que tangem os

cursos citados. Somos uma associação sem �ins lucra�ivos, formada por

alunos destes três cursos e gerida exclusivamente pelos mesmos,

havendo a orientação de professores orientadores e especialistas.

 

O Programa Acadêmico Voluntário (PAV) é uma inicia�iva apoiada pela

Campe, onde são realizadas ações que envolvam nossos membros e,

então, tendo ciência de nosso impacto na sociedade e capacidade de

desenvolvimento  ambiente empreendedor que nos cerca, somados à 27

anos de experiência no mercado, buscamos desenvolver também nossa

responsabilidade social e empresarial. Assim surgiu o NÚCLEO DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESARIAL DA CAMPE

CONSULTORIA (Núcleo RSE), que, por meio de ações sociais, busca

desenvolver os membros da empresa em conjunto com a contribuição

social.

 

Assim, o Núcleo RSE, buscando contribuir para o fomento do

empreendedorismo em Juiz de Fora e região torna público este edital de

seleção de microempreendedores para a prestação de serviços de

consultoria a um custo mínimo e �ixo de R$300,00, viabilizando o serviço

para todos os empreendedores de Juiz de Fora e região.

 

Esse projeto será executado como um processo de capacitação do

Processo Trainee, programa onde recrutamos e capacitamos novos

membros, sendo realizado com a orientação devida, visando a melhor

qualidade do produto entregue.

 

Nos tópicos a seguir serão dispostos os detalhes referentes ao escopo do

projeto, da oferta de vagas, dos critérios de seleção e da divulgação do

resultado do processo.

 

 

 

 



PARTE 2:
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

PROPOSTA DE VALOR

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA
EMPRESA

O Núcleo RSE elaborou um pré-escopo de projeto que busca abranger as áreas

de conhecimento da empresa, montando um produto de caráter amplo e efe�ivo

para microempreendedores de Juiz de Fora.

 

Se a empresa apresentar algum possível ponto de melhoria nos itens descritos

abaixo, a mesma estará apta a par�icipar do PROAME. Os integrantes do NRSE

serão responsáveis por analisar e selecionar os candidatos de acordo com os

critérios.

 

O Programa de Aceleração para Microempreendedores tem como obje�ivo �inal

proporcionar a aceleração e estruturação do negócio dos empreendedores. Tais

empreendedores deverão ter faturamento de no máximo R$ 10.000,00 (dez mil

reais) mensais e não possuir mais de uma empresa. O programa terá valor �ixo

de R$300,00 para cada empreendedor, a �im de suprir custos decorrentes do

projeto.

 

Vale ressaltar que as empresas não precisam, necessariamente, estar

enquadrada em todos os critérios descritos. Abaixo estão listadas possíveis

fases a serem desenvolvidas ao longo do programa:

Nesta etapa, a equipe irá de�inir a proposta de valor, ou seja, aquilo que

é oferecido de valor ao mercado. Em conjunto, serão elaboradas a de�inição do

produto e as diretrizes organizacionais (missão, visão e valores), que irão guiar

os passos e suas estratégias futuras.

Dando prosseguimento ao detalhamento das caracterís�icas da empresa, nesta

fase, serão desenvolvidos os conceitos de praça (canais de venda, logís�ica,

distribuição), promoção (relacionamento com clientes) e principais parcerias.



PARTE 2:
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

ANÁLISE FINANCEIRA

ANÁLISES FINAIS

Buscando auxiliar na gestão, serão elaboradas planilhas �inanceiras para o

controle de contas a pagar, contas a receber e �luxo de caixa, permi�indo

melhor controle sobre os recursos �inanceiros da empresa e melhor

planejamento futuro.

Por �im, todas as análises feitas anteriormente serão compiladas e

incrementadas por meio da compilação dos 4 P’s de marke�ing (preço, produto,

praça e promoção), a elaboração de uma Análise SWOT, que analisa forças,

fraquezas, oportunidades e ameaças que cercam a organização e uma Análise

secundária da Concorrência. Com todas essas informações, a equipe de projeto

elaborará planos de ação para auxiliar o gestor na gestão e evolução da

empresa.

A metodologia do programa se baseia nas fases acima. Quaisquer outras
entregas demandadas pelo cliente deverão ser negociadas.

Nesta fase, serão descritos os recursos principais para o funcionamento da

empresa, sendo eles, recursos �inanceiros, recursos humanos e recursos

�ísicos. Por �im, será caracterizada também, a a�ividade-chave da empresa.

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAIS



PARTE 3:
AS VAGAS

 

 

 

Serão selecionadas, a princípio, 17 (dezessete)

empresas para a par�icipação neste processo

sele�ivo, desde que as mesmas atendam aos

requisitos dispostos neste Edital de Seleção e

cumpram com as Etapas do Processo de

Seleção.

 

 

 

 

 

 

Buscamos microempreendedores que estejam

precisando de ajuda no âmbito organizacional

e que possam ser auxiliadas pela metodologia

proposta no tópico anterior, onde foi explicado

o passo-a-passo do projeto.

 

 

 

 



PARTE 4:
AS ETAPAS DE SELEÇÃO

A inscrição das empresas neste processo se

dará por meio do preenchimento do

formulário disponível no seguinte

link h�tps://forms.gle/VPfGJ4qiZiWZKGfR7

O processo de inscrição poderá ser realizado 

até às 23:59 do dia 20/10/2019.

Mediante a apresentação das respostas, as

mesmas serão analisadas pelos

responsáveis do Núcleo RSE e, com base na

adequação das respostas ao projeto

oferecido, serão selecionadas as empresas

para passarem pela fase de entrevistas.

 

Todas as empresas que preencherem o

formulário on-line serão contactadas para o

recebimento do resultado, sendo ele posi�ivo

ou nega�ivo

DAS INSCRIÇÕES:

ANÁLISE DAS RESPOSTAS:



PARTE 4:
AS ETAPAS DE SELEÇÃO

As empresas selecionadas previamente pelo

Núcleo RSE, serão contactadas para o

agendamento de uma entrevista para o

esclarecimento de possíveis dúvidas e maior

conhecimento sobre a empresa.

 

O Núcleo RSE se reserva no direito de

eliminar a empresa do processo caso as

informações fornecidas pela empresa no ato

do preenchimento do formulário não

correspondam com a realidade apresentada

na entrevista.

 

Com a entrevista realizada e a adequação da

empresa ao projeto oferecido, será elaborado

um termo de compromisso para garan�ir que

ambos os lados cumpram com suas

responsabilidades e o projeto possa alcançar

seu pleno potencial.

 

É importante frisar que, para a execução

deste projeto, a colaboração do cliente é

fundamental para o bom andamento do

projeto e �inalização do mesmo com a

qualidade pretendida

DAS ENTREVISTAS:

TERMO DE COMPROMISSO:





PARTE 5:
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gostaríamos de ressaltar, também, algumas considerações que merecem

ser feitas a respeito do processo sele�ivo e da execução do PROAME.

 
 

A equipe de projeto será formada por consultores e trainees

da Campe Consultoria, atuantes por meio do Núcleo de

Responsabilidade Social e Empresarial. Ambos estarão em

processo de capacitação e avaliação, aprendendo a

desenvolver estes projetos;

 

Os projetos não contarão com orientação de professores da

UFJF, porém, os gerentes e diretores da Campe estarão na

�igura de orientadores e validarão as entregas feitas aos

clientes, prezando pela qualidade das entregas;

 

Ao se inscrever neste processo, o cliente declara estar ciente

das condições presentes neste edital e se compromete a

contribuir para a boa execução do projeto;

 

A contribuição é imprescindível para o bom andamento do

projeto, então, a colaboração equipe-cliente deverá ser muito

bem organizada.

 

No ato do preenchimento do formulário, o cliente se

compromete a fornecer informações legí�imas e condizentes

com a realidade da empresa;

 

 

 



PARTE 6:
CONTATOS

Em caso de dúvidas que surgirem nos colocamos à disposição nos

contatos abaixo:

CAMPE CONSULTORIA JR.

NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E

EMPRESARIAL

Site: www.campe.com.br

E-mail: presidencia@campe.com.br

Telefones:

(32) 2102-3559

(32) 2102-3529 

Gabriela Nacur

Responsável pelo NRSE

E-mail: presidencia@campe.com.br

Telefone: (32) 98859-001

 

Leonardo Sader

Assessor do NRSE

E-mail: leonardo.sader@campe.com.br

Telefone: (22) 99881-1999

 

Sávio Nepomuceno

Assessor do NRSE

E-mail: savio.nepomuceno@campe.com.br

Telefone: (32) 99934-7678


