
MANUAL DO
CANDIDATO 



Olá! Você já
pensou em voar mais alto? 

Se sim, provavelmente quer se
tornar um Sustenter.

 
Então, vamos começar!



Missão
Formar líderes que impactam o

Brasil, por meio da vivência
empresarial, entregando soluções

ambientais com excelência.

Visão
Em 2020, ser destaque de Cluster
no MEJ, pelo trabalho em rede e

projetos de impacto.

Valores
Engajamento

ExcelênciaFoco no Cliente

Pertencimento



A Sustenta é uma das
maiores Empresas Juniores
de Engenharia Ambiental do
estado de Minas Gerais, se
tornando assim, um dos
melhores lugares para se
tornar um profissional de
qualidade.

POR QUE ENTRAR
NA SUSTENTA?



PRESIDÊNCIA

Essa parte importante da
empresa cuida dos

compromissos legais, da
administração financeira
e também é encarregada
de manter a EJ de acordo

com as necessidades
legais. Além disso, cuida

da manutenção da
infraestrutura da sede
e dos equipamentos
necessários para o

trabalho dos membros.



Espero que ele tenha muita força de vontade e brilho no olho, sabe?
Com vontade de aprender, mas que também esteja preparado, que

tenha tentado se capacitar e busque evoluir constantemente. Acredito
ainda que ele deva se mostrar uma pessoa na qual se possa confiar, e

que saiba das responsabilidades que ele enfrentará, sempre
apresentando coerência. 

É importante saber das responsabilidades que os números e os valores
trazem à pessoa, ainda mais se tratando do dinheiro da empresa.
Então, é fundamental também estar tranquilo com essa situação.

Além disso, a pessoa precisa ter ciência de que ela irá trabalhar duro, e
ter pessoas que confia ao seu lado. porque não é fácil, e tem que estar
disposto a fazer de tudo para resolver os problemas que possam vir a

chegar.

O que a diretoria de
Presidência espera de um
candidato à Sustenta?

. . . .
Diretor Presidente, Hugo Rolim.



É responsável por
gerenciar a execução de

todos os projetos que
chegam à empresa.
Isso inclui estruturar

educações ambientais,
fazer testes laboratoriais
de água e solo, elaborar

documentos, como MTRs,
PGRSs, dentre outros
diversos serviços que

oferecemos.

PROJETOS



Compromisso, pulso firme e responsabilidade. 
 

Um membro de projetos tem que ter muita vontade de fazer parte
desta diretoria, visto que as atividades demandam certo conhecimento
técnico. Temos sempre que gerenciar projetos, preparar capacitações,

material de apoio, e buscar constantemente o
aperfeiçoamento dos nossos serviços.

Liderança é uma das características que mais aprendemos nesta
diretoria, uma vez que reconhecemos as melhores qualidades de cada

membro e trazemos isto para o alcance de todos.

. . . .
Diretor de Projetos, Vitor Mamede.

O que a diretoria de
Projetos espera de um
candidato à Sustenta?



É a diretoria
responsável por

prospectar possíveis
clientes e vender nossos

serviços.
Além disso, também

cuida da comunicação,
seja com os clientes,

seja com a comunidade
através das mídias

sociais.

MARKETING



Entrar para a diretoria de marketing é se desafiar! É uma área
em que é necessário ter brilho no olho para entrar em contato

com os clientes, reconhecer suas dores e oferecer a melhor
solução. Além disso, é impostante ter força de vontade para

aprender conteúdos muito diferentes daqueles aprendidos em
sala de aula, mas que irão agregar muito na sua formação,

como por exemplo sobre marketig digital e gerenciamento de
redes sociais.

. . . .
Diretora de Marketing, Gabriela Brant.

O que a diretoria de
Marketing espera de um
candidato à Sustenta?



É a área responsável por
manter o bom

relacionamento entre os
membros e elaborar

formas de motivar todos
eles.

Além disso, é dever dessa
diretoria revisar os

documentos e manter a
qualidade de tudo aquilo

que é entregue aos
clientes.

Por fim, cabe a eles definir
as metas e os indicadores

da empresa.

GENTE E GESTÃO



Acredito que o mais importante é que a
pessoa esteja alinhada com o nosso propósito, incluindo missão,
visão e valores, e, acima de tudo, entenda nosso trabalho, vista a

camisa da empresa e se importe com o legado que ela deixará aqui
dentro.

. . . .
Diretor de Gente e Gestão, Bruno Mamede.

O que a diretoria de Gente
e Gestão espera de um
candidato à Sustenta?


