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                         EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2021  

         ESCOLA DE NEGÓCIOS – Grupo Ser Educacional 
 

 

 
O Grupo Ser Educacional, através da Escola de Negócios, torna público o Edital do 
Processo de Seleção para os acadêmicos dos cursos da área de gestão, para atuarem de 
acordo com as categorias apresentadas de Trainner Júnior, Trainner Pleno e Trainner 
Sênior, para atuação em Projetos das Escolas de Negócios de 44 unidades que 
apresentam Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Cursos Tecnológicos na 
Área da Gestão. 

 
Os candidatos deverão atender aos requisitos deste Edital, e os critérios do perfil 
acadêmico indicado. Os escolhidos atuarão sob a mentoria dos Professores de sua 
unidade. O presente Edital estará em vigência pelo período de 11/10/2021 a 05/11/2021. 
 
 

 
1. Dos objetivos 

 
1.1 Objetivo Geral 

  
Propiciar aos acadêmicos do Grupo Ser Educacional da área da gestão uma formação 
disruptiva focada na inovação, tecnologia e humanização integrada ao processo 
gerencial das organizações evidenciando a prática mediante a participação em projetos 
a serem realizadas em empresas que busquem o apoio da Escola de Negócios. 
 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 

• Viabilizar a integração entre a formação acadêmica e a vivência de mercado junto 
as empresas nos diversos segmentos da economia na formação de 
empreendedores e intraempreendedores. 

• Propiciar uma ação disruptiva entre o ensino, pesquisa e a extensão, viabilizando a 
integração entre acadêmicos, professores e os diversos segmentos da economia. 

 
2. Das atividades dos selecionados 

 
• Realizar a Trilha de Formação e obter nota final ≥ a 7,0. 

• Participar de todas as atividades programadas pelo professor mentor. 

• Participar de forma colaborativa e ativa das atividades programadas pela equipe da 
Escola de Negócios, sejam estas individuais ou em equipe. 
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• Ter conduta ética e moral de acordo com o Código de Ética da Escola de Negócios. 

• Preservar o sigilo, com relação as instituições as quais realizar atividades com a orientação 
do professor mentor. 

• Manter as informações referentes aos eventos, formações, diagnósticos e 
intervenções em sigilo. 

 

 

3. Da natureza do Trainner 

 

Trainner Júnior 

1. Ser aluno regularmente matriculado em uma das unidades do Grupo Ser 
Educacional em um curso da área de gestão. 

2. Estar matriculado no semestre letivo vigente e nos próximos semestres 2022.1 e 
2022.2 para continuar atuando na Escola de Negócios 

3. Ter cursado a disciplina Empreendedorismo, com média final ≥ a 7,0. 

4. Ter disponibilidade de 04 horas por dia (20 horas semanas), de acordo com o 
termo de disponibilidade que deverá ser entregue no ato da inscrição. 

5. Currículo do Portal Carreiras que deve ser entregue no ato da inscrição  
 
Trainner Pleno 

1. Ser aluno regularmente matriculado em uma das unidades do Grupo Ser 
Educacional 

2. Estar matriculado no semestre letivo vigente e nos próximos semestres 2022.1 e 
2022.2 para continuar atuando na Escola de Negócios 

3. Ter cursado a disciplina Liderança e Desenvolvimento de Equipes, com média final 
≥ a 7,0. 

4. Ter disponibilidade de 04 horas por dia (20 horas semanas), de acordo com o 
termo de disponibilidade que deverá ser entregue no ato da inscrição. 

5. Currículo do Portal Carreiras que deve ser entregue no ato da inscrição  
  
 
Trainner Sênior 

1. Ser aluno regularmente matriculado em uma das unidades do Grupo Ser 
Educacional em um curso da área de gestão. em um curso da área de gestão. 

2. Estar matriculado no semestre letivo vigente e nos próximos semestres 2022.1 e 
2022.2 para continuar atuando na Escola de Negócios. 
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3. Ter cursado a disciplina Planejamento Estratégico, com média final ≥ a 7,0. 

4. Ter disponibilidade de 04 horas por dia (20 horas semanas), de acordo com o 
termo de disponibilidade que deverá ser entregue no ato da inscrição. 

5. Currículo do Portal Carreiras que deve ser entregue no ato da inscrição  
 
A participação como Trainner na Escola de Negócios dos alunos selecionado se dará em 
dois momentos: 
 
1º Momento:  

• O aluno selecionado passará pelo processo de certificação, de acordo com a 
categoria de Trainner que se inscreveu. A certificação é composta por vários 
cursos na área da gestão que o selecionado poderá cursar de 01 dezembro de 
2021 até 11 de fevereiro de 2022. 

• Será realizado o processo de avaliação para a certificação do aluno Trainner no 
período de 14 a 18 de fevereiro de 2022.  

• O Trainner para ser considerado aprovado e ter sua certificação deverá ter nota 
final ≥ a 7,0. 

 
2º Momento: 

• O Trainner irá participar dos projetos que serão desenvolvidos nas organizações 
que forem selecionadas via edital de cada Unidade do Grupo Ser Educacional, um 
professor mentor para realização das atividades de cada projeto. 

• O Trainner terá a sua participação na Escola de Negócios por 2 semestres letivos, 
viabilizando ao Trainner integrar a prática profissional de sua formação na área da 
gestão a seu currículo devido a execução de atividades de consultoria, participação em 
pesquisas e em processos de treinamento dos colaboradores das empresas foco da 
intervenção.  

• O Trainner terá no período de março de 2022 à novembro de 2022 desconto em sua 
mensalidade no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).  

• Após o encerramento do período de Trainner na Escola de Negócios, os alunos 
receberão um certificado de participação com o total de horas de acordo com a sua 
certificação. Esta carga horária poderá ser computada como horas de extensão 
acadêmica.  

• A validação das horas estará vinculada a avaliação do professor mentor, sobre a 
execução das atividades propostas em cada projeto que o Trainner tenha 
participado. 
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4. Das vagas oferecidas 
 
Serão oferecidas 400 vagas para Trainner na Escola de Negócios, para os alunos do 
Grupo Ser Educacional dos cursos da área de gestão. A seguir o total de vagas por 
unidade: 

 UNIDADES 
TOTAL DE VAGAS 

POR UNIDADE 

UNINASSAU GRAÇAS 20 

UNINORTE CENTRO 20 

OLINDA SHOPPING PATTEO 16 

UNG GUARULHOS CENTRO 14 

UNINASSAU PAULISTA 14 

PETROLINA 14 

MARACANAÚ 14 

PARANGABA 12 

UNINORTE - CIDADE NOVA 12 

TERESINA 12 

UNAMA ANANINDEUA 12 

UNINASSAU MACEIÓ (PONTA 
VERDE) 

12 

LAURO DE FREITAS 12 

CABO 12 

UNAMA BELÉM 12 

UNG ITAQUAQUECETUBA 10 

CARUARU 10 

UNIJUAZEIRO 10 

CAMPINA GRANDE (PALMEIRA) 10 

NATAL 10 

UNAMA FIT SANTAREM 10 

UNESC - CACOAL 10 

PARNAÍBA 10 

UNINORTE - SHOPPING PLAZA 10 

JOÃO PESSOA 10 

UNESC - VILHENA 10 

UNINASSAU CAXANGÁ 8 

FORTALEZA DOROTÉIAS 8 

PARNAMIRIM 8 

UNINASSAU BELÉM 8 

UNAMA PARQUE SHOPPING 8 
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UNG BONSUCESSO 8 

UNIFASB 4 

ARACAJU 4 

PITUBA 4 

UNINASSAU BOA VIAGEM 4 

VITÓRIA DA CONQUISTA 4 

UNINASSAU MANAUS 2 

ALIANÇA 2 

MOSSORÓ 2 

UNINASSAU BRASÍLIA 2 

UNAMA RIO BRANCO 2 

ARAPIRACA 2 

UNAMA CASTANHAL 2 

Os alunos selecionados se comprometem a assinar o termo de Trainner elaborado pela 
Escola de Negócios.       

 
 

5. Dos critérios para a inscrição 
 
Para pleitear a vaga de Trainner na Escola de Negócios, o candidato deverá atender às 
seguintes condições: 

 

1. Estar matriculado em um curso da área de gestão em uma das unidades do 
Grupo Ser Educacional ou polo EAD próximo a uma das unidades deste edital; 

2. Ter disponibilidade para iniciar as atividades de qualificação e após a certificação, 
atuar nas atividades pertinentes aos projetos previstas no Plano de Trabalho de 
cada Trainner. 

3. De acordo com a categoria de Trainner apresentada no item 3, o aluno deverá 
comprovar via histórico acadêmico aprovação nas disciplinas e com média final ≥ 
a 7,0. 

4. Enviar o formulário de inscrição do link: https://forms.office.com/r/R32yrRguhd 

5. Trainner não aprovado no Programa de Qualificação não receberá a certificação 
e será eliminado da Escola de Negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/R32yrRguhd
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6. Encaminhar para o e-mail regina.teixeira@unama.br, o histórico acadêmico e o 
Currículo do Portal Carreiras, identificando a sua unidade e a categoria de 
Trainner. 

 

 

6. Cronograma das inscrições para os candidatos  
    

Fases Datas Orientações 

Lançamento do Edital 11/10/2021  Via vídeo de divulgação e news 

Período de Inscrição 

11/10/2021 à 
05/11/2021 

Até as 23h00min 
recebimento do 
forms e e-mail  

Envio do forms 
https://forms.office.com/r/R32yrRguhd 

Envio do histórico acadêmico, termo 
de disponibilidade e o currículo do 

Portal Carreiras 

Divulgação dos 
resultados 

25/11/2021 Via as Coordenações de Cursos. 

Convocação para 
Formalização 

29/11/2021 
Via e-mail pelos Coordenadores de 

Cursos 

 

7. Dos critérios de avaliação e classificação 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

Análise do 
Currículo 

Formação educacional 
Tempo de experiência 

Atividades complementares 
Clareza e objetividade 

Histórico 
Acadêmico 

Média final ≥ a 7,0, nas disciplinas Empreendedorismo, Liderança e 
Desenvolvimento de Equipes e Planejamento Estratégico 

 

Os candidatos selecionados serão convocados por ordem decrescente, conforme o número 
de vagas estipulado neste edital por unidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

mailto:regina.teixeira@unama.br
https://forms.office.com/r/R32yrRguhd
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8. Da Comissão Avaliadora 

 
A Comissão Avaliadora será constituída pela Coordenação Nacional da Escola de 
Negócios e pelos Coordenadores dos Cursos da área da gestão e ou diretores de 
unidades. 

 
9. Das disposições finais 

 
As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pela direção da Escola de Negócios e os 
Coordenadores de Curso. 

 
 
 
 
 
 

Belém, 05 de outubro de 2021. 
 
 


