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Olá! Você já
pensou em voar mais alto? 
Se sim, provavelmente quer se

tornar um Sustenter.

Então, vamos começar!



Visão
Visão

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

projetos de impacto.

MissãoMissãoMissão

Formar líderes que impactam o
Brasil, por meio da vivência

empresarial, entregando soluções
ambientais com excelência.

Engajamento

Excelência

Foco no Cliente

Pertencimento

ValoresValores



 Por que entrar na
Sustenta?

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.

Pessoas impactadas
por nossos projetos!

 +20,000
 +20,000
 +20,000



 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.



Compromisso, disponibilidade e responsabilidade. Acredito que essas
sejam as três características principais de um bom membro dentro da

Diretoria de Presidência.
Buscamos pessoas compromissadas com a empresa, que estejam ali
dispostas a aprender o máximo que podem, mas também contribuir,
colocando na prática todo o potencial que possuem.
É necessário apresentar disponibilidade. Com o passar dos anos,
buscamos fazer da Sustenta uma empresa cada vez mais profissional,
para que possa competir de forma mais intensa no mercado. Por isso,
estar disponível para agilizar e entregar com eficiência todos os
processos da empresa é fundamental.
Por fim, mas não menos importante, responsabilidade. Lidamos com
toda a parte regulamentar e jurídica da empresa, bem como a parte
financeira. É preciso ter noção clara de tudo isso, e trabalhar sempre
com a máxima atenção e cautela.

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

. . . .
Diretor Presidente, Leonardo Simões.



 Projetos

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.



Pessoalmente,  acredito que a diretoria de projetos precisa de
um candidato que saiba trabalhar bem em equipe e tenha
uma pegada de inovação no coração. Essa pessoa tem que

saber utilizar conscientemente a rede de EJ´s e deve
demonstrar interesse em potenciais serviços, tendo descrição

na hora de analisá-los.

Ao contrário do que muitos acham, o diretor não precisa ser
aquele com mais conhecimento técnico, que saiba de tudo

sobre todos os projetos, mas deve ser aquele que consegue
mover e construir um time que seja capaz de executá-lo,

desenvolvendo as pessoas e trabalhando nas forças e nas
fraquezas de cada um.

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

. . . .
Diretor de Projetos, Murilo Alves.



Marketing

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.



A diretoria de Marketing ambiciona pessoas com brilho nos
olhos, motivadas a se desafiarem, visando o desenvolvimento

da empresa, e consequentemente, seu desenvolvimento, no
âmbito pessoal e profissional.  Marketing necessita de uma
equipe engajada e unida, para que desde o primeiro até o

último objetivo sejam alcançados.

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

. . . .
Diretor de Marketing, Luiz Galvão.



Gente e Gestão

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.



Se você quer fazer parte da Sustenta, se esforçe,
seja sua melhor versão e assim a empresa estará
de braços abertos para te receber. Além disso, se

você é uma pessoa analítica, que gosta da área de
gestão de pessoas ou estratégia e qualidade

dentro da empresa, GG é o seu lugar!

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

. . . .
Diretora de Gente e Gestão, Brenda Coelho.


