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CONCURSO PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O BIRÔ 
EMPREENDEDOR  

 
EDITAL Nº 01/ 2013.2 

 
Dispõe sobre o concurso para seleção 
de alunos do curso de administração 
para o Birô Empreendedor.  

 
Secção I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º. Estão abertas as inscrições para o provimento de 03 (três) vagas para bolsistas do 
curso de Administração da FA7 para o Birô Empreendedor. 
 

Secção II 
Das Inscrições 

 
Art. 2º. As inscrições para o concurso deverão ser realizadas na recepção da coordenação do 
curso de Administração (3º andar) no horário das 8h às 12h e das 17h às 22h40, no período 
de 8 a 17 de agosto de 2013. 
 
Art. 3º. Os (as) candidatos (as) deverão preencher os seguintes requisitos: 
 

I. Estar matriculado regularmente no curso de Administração da Faculdade 7 de 
Setembro; 

II.  Estar cursando do 2º ao 6º semestre, preferencialmente; 
III.  Ter disponibilidade de 20h/semanais; 
IV.  Ter habilidades empreendedoras, tais como proatividade, criatividade, motivação e 

liderança; 
 
Art. 4º. No ato da inscrição, os (as) candidatos (as) deverão apresentar: 
 

I. Formulário de Inscrição devidamente preenchido; 
II.  Quadro de Horários (via Aluno Online ou Secretaria da Faculdade); 

III.  Histórico Acadêmico (via Aluno Online ou Secretaria da Faculdade); 
IV.  Currículo atualizado; 
V. Foto 3x4 recente. 

 
Art. 5º. Será ofertado o número de 03 (três) vagas para bolsistas do Birô Empreendedor. 
 
Art. 6º. A seleção do aluno (a) far-se-á mediante os seguintes critérios e etapas: 
 

a) Avaliação escrita com conteúdo referente a empreendedorismo; 
b) Avaliação por teste de perfil; 
c) Avaliação por meio de entrevista; 
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d) Desempenho acadêmico geral do(a) aluno(a); 
e) Análise do Currículo. 

 
§ 1º. A nota atribuída ao candidato (a) será resultante de média ponderada das 

pontuações atingidas em cada um dos itens especificados no Art. 6º deste edital, somando-se 
tudo e dividindo-as por 7 (sete). 

- Peso 1 (um) para o item (a),  
- Peso 2 (dois) para o item (b), 
- Peso 3 (três) para os itens (c), (d) e (e).   
 
§ 2º. Em caso de igualdade de notas, prevalecerão os seguintes critérios para desempate: 

 
1. Maior nota resultante do item (c) especificados no Art. 6º deste edital; 
2. Maior nota resultante do item (b) especificados no Art. 6º deste edital; 
3. Melhor avaliação dos itens (d) e (e) especificados no Art. 6º deste edital. 

 
§ 3º. A nota mínima para classificação, de acordo com o número de vagas, será 5 

(cinco), nomeando-se o primeiro colocado. 
 
Art. 7º. Aos alunos aprovados, em 1º, 2º e 3º lugar, será atribuída a condição de bolsista, 
tendo direito a uma bolsa-auxílio de 25% (vinte e cinco por cento), incidida diretamente 
como desconto na mensalidade. 
 
Parágrafo Único. Os aprovados irão receber o certificado de 100 (cem) horas para 
atividades complementares, desde que permaneçam até o final da gestão. 
 
Art. 8º. O calendário do processo seletivo e divulgação dos resultados ficam assim 
estabelecidos: 
 

a) Avaliação escrita e teste de perfil: 26 de agosto de 2013, segunda-feira; 
b) Avaliação por meio de entrevista: 28 de agosto de 2013, quarta-feira; 
c) Publicação do resultado: 30 de agosto de 2013, sexta-feira. 

 
§ 1º. Os(as) candidatos(as) deverão realizar as avaliação dos itens a e b no horário a ser 

previamente definido e apresentado por e-mail. 
  
Art. 9º. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) terão um prazo de 3 (três) dias úteis, desde a 
divulgação dos resultados, para assinar o termo de compromisso junto a coordenação do 
curso, na figura do Coordenador Hercílio Brito. 
 
Parágrafo Único. Considerar-se-á desistente o(a) candidato(a) que não comparecer no 
prazo acima determinado. 

 
Secção III 

Das Atribuições 
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Art. 10º. Os bolsistas ficarão à disposição do professor-tutor para o exercício das funções 
previstas no Regulamento do Birô Empreendedor da Faculdade 7 de Setembro, em seus 
termos e condições, por 20h/semanais. 
 
Art. 11º. Os bolsistas atuarão em quatro funções distintas:  
 

I. Administrativo : Realizar os trabalhos burocráticos, gestão documental, 
providenciar materiais nas gráficas e almoxarifado; 

II.  Comercial: Responsável pela comunicação externa e interna, monitoramento de e-
mails, redes sociais e site do Birô; 

III.  Designer: Criador de artes visuais de eventos, cursos, panfletos, cartazes e demais 
elementos visuais que compõem o Birô; 

IV.  Promoter: Organizar os eventos, buscar contato com pessoas e empresas de 
interesse do Birô, promover as palestras e eventos. 

 
Art. 12º. A bolsa vigorará durante o período do semestre acadêmico vigente em que o termo 
de compromisso tenha sido assinado, com direito à renovação, dependendo do desempenho 
do bolsista, a ser avaliado pela tutoria do Birô Empreendedor. 
 

Secção IV 
Das Disposições Finais 

 
Art. 13º. O Birô Empreendedor planejará e promoverá ações de capacitação dos bolsistas 
selecionados para o desenvolvimento das atribuições previstas. 
 
Art. 14º. Cabe à coordenação do curso de administração deliberar sobre os omissos neste 
edital. 
 
 
 

Fortaleza – CE, 07 de agosto de 2013. 
 

 
Hercílio Brito 

Coordenador do Curso de Administração 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

 

 

 

 

Anexo I 
Áreas de Atuação  



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Área: Administrativa 

 

Responsabilidades 

 

 Responsável pela pauta das reuniões; 

 Garantir e manter a auditoria de todos os 

documentos;  

 Prestação de contas; 

 Documentação dos projetos;  

 Elaboração de relatórios pós-evento; 

 Certificados dos eventos; 

 Certificados de participação no Birô; 

 Impressão de documentos na Gráfica;  

 Adquirir materiais necessários no Almoxarifado; 

 

Mensuráveis de Sucesso 

 

 % das atividades que foram cumpridas na pauta das reuniões 

 % de todos os documentos que foram inseridos nas suas devidas pastas 

 Número de relatórios pós-eventos realizados 

 Número de documentos impressos na gráfica 

 Número de materiais adquiridos no almoxarifado 

 

Detalhes do Cargo 

 

 Duração: 02/09/2013 a 20/12/2013 (3 meses e 18 dias)  

 20 horas por semana;  

 Horário comercial disponível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Área: Comercial  

 

Responsabilidades 

 

 Organizar e controlar todos os e-mails; 

 Cadastrar todos os novos clientes; 

 Criar, organizar e atualizar o banco de dados dos 

clientes; 

 Comunicação com os clientes (e-mail, redes 

sociais, telefone); 

 Responsável por fazer toda a divulgação de forma digital: 

o Fanpage; 

o Banco de dados; 

o Site da FA7; 

o Elemidia da FA7; 

o Mailing list ADM e outros cursos; 

 Manter as mídias sociais atualizadas;  

 Acompanhar as divulgações que foram realizadas; 

 Atualizar a página do Birô Empreendedor no site da FA7 (entrar em contato por e-

mail com o DESI); 

 Enviar certificados digitais para os clientes após a participação deles nos eventos; 

 

Mensuráveis de Sucesso 

 

 Número de seguidores nas redes sociais interagindo com o conteúdo publicado 

 Número de campanhas virtuais interativas 

 Número de visitas na Fanpage 

 Número de aparições nas mídias (jornais, TVs, blogs, ...)  

 Número de pessoas tendo contato com a marca Birô Empreendedor 



 

Detalhes do Cargo 

 

 Duração: 02/09/2013 a 20/12/2013 (3 meses e 18 dias)  

 20 horas por semana;  

 Horário comercial disponível.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Área: Designer  

 

Responsabilidades 

 

 Criação de artes através dos programas de 

Designer (Corel Draw, Photoshop, Ilustrator, 

etc) atendendo a todas as necessidades do Birô 

para realização de eventos, cursos e 

divulgações do que for preciso; 

 Repassar a arte por e-mail para todos os membros do Birô e o professor tutor; 

 Corrigir as falhas e alterações necessárias; 

 Quando houver eventos, entrar em contato com o facilitador para enviar a arte por 

e-mail e receber feedbacks sobre a arte; 

 Quando a arte estiver aprovada, repassar para o Comercial para que ele possa fazer 

a divulgação; 

 

Mensuráveis de Sucesso 

 

 Quantidade de artes produzidas 

 Quantidade de retrabalhos 

 

Detalhes do Cargo 

 

 Duração: 02/09/2013 a 20/12/2013 (3 meses e 18 dias)  

 20 horas por semana;  

 Horário comercial disponível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Área: Promoter  

 

Responsabilidades 

 

 Organizar eventos, cursos e palestras; 

 Responsável por entrar em contato com 

palestrantes,  

 Divulgar o Birô no TV7; 

 Buscar treinamento e capacitação para os bolsistas 

através de sites, livros, cursos pagos e gratuitos oferecidos pelas empresas (Sebrae, 

etc) alinhando sempre com o líder e o professor tutor; 

 Atentar-se para as tendências de mercado e oportunidades de presença em eventos; 

 Entrar em contato com a imprensa e viabilizar publicações sobre o Birô 

Empreendedor e seus programas.  

 Fazer o Planejamento de Comunicação Institucional e gerenciar todos os canais 

envolvidos, entrando sempre em contato com o responsável pela área comercial do 

Birô;  

 Administrar e pesquisar novas parcerias para o Birô (institucionais e estratégicas), 

focando principalmente nas empresas juniores;  

 Registrar todas as interações com empresas e manter essas informações; 

 

Mensuráveis de Sucesso 

 

 Número de parcerias estratégicas estabelecidas  

 Número de eventos realizados  

 Número de pessoas engajadas com iniciativas do Birô (inscritos em eventos)  

 Abertura e representatividade no mercado.  

 

Detalhes do Cargo 

 

 Duração: 02/09/2013 a 20/12/2013 (3 meses e 18 dias)  

 20 horas por semana;  

 Horário comercial disponível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Área: Líder da equipe 

 

Responsabilidades 

 

 Liderar e acompanhar as atividades dos 

bolsistas e estagiários (caso existam); 

 Fornecer para os novos membros 

alinhamentos inicias de suas atividades; 

 Gestão de Time  

o Assegurar a entrega de mínimos de time; 

o Acompanhamento e suporte para membros para garantir a motivação e 

performance; 

o Coaching; 

o Acompanhamento e Avaliação de Desempenho; 

 Criação de plano de ação para cumprir o planejamento;  

 Ter no mínimo uma reunião quinzenal com o professor tutor; 

 Ter no mínimo uma reunião semanal com o time;  

 Criar linha do tempo para ser realizado esse semestre; 

 Responsável por todo o fluxo de atividades realizadas no Birô Empreendedor; 

 Análise de performance da área;  

 Otimizar o trabalho entre todas as áreas;  

 Responsável pela planilha de acompanhamento diário de todas as atividades que 

estão sendo realizadas pelos membros (5W2H, etc);  

 Planejar operações e estratégias para elevar os resultados do Birô Empreendedor;  

 Realizar a seleção de novos membros, utilizando modelos e técnicas já 

desenvolvidas na avaliação do candidato (buscar criar novas técnicas e modelos 

para otimizar o processo já existente);  



 

Mensuráveis de Sucesso 

 % cumprimento do planejamento operacional em relação a atividades e aos prazos 

de entrega 

 % membros motivados em desenvolver as atividades no Birô 

 % performance dos membros 

 

 

Detalhes do Cargo 

 Duração: 02/09/2013 até 03/03/2013 (6 meses)  

 20 horas por semana;  

 Horário comercial disponível.  

 

 

 



 

Rua Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395, Engenheiro Luciano Cavalcante 

CEP – 60811.020 – Térreo / Telefone: 4006.7623 

biroempreendedor@gmail.com 

Todos os membros 

 

Responsabilidades 

 

 Fazer um planejamento operacional para área que está 

coordenando;  

 Ser especialista e responsável por no mínimo 1 projeto 

ou serviço do Birô Empreendedor; 

 Ter conhecimento de como funciona o Birô 

Empreendedor e saber apresentar todos os programas, serviços e projetos para os 

clientes; 

 Ajudar na distribuição de cartazes e panfletos quando houver qualquer tipo de 

divulgação do Birô Empreendedor; 

 Fazer divulgações nas salas de aula (fazer planejamento antes); 

 Garantir o cumprimento do planejamento estabelecido; 

 Pensar constantemente em métodos para inovar e otimizar os processos do Birô 

Empreendedor;  

 Participar de todos os eventos gerais do Birô Empreendedor;  

 Participar de reuniões do time com o líder; 

 Participar de reuniões com o professor tutor; 

 

 


