EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE
NOVOS MEMBROS ASSOCIADOS
TURMA 2018 DO INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ

O INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ, uma organização não governamental com a missão
de formar jovens lideranças empresariais comprometidas com o modelo de organização
econômica, social e política para o Espírito Santo e para o Brasil, baseado no ideal
democrático de liberdades e garantias individuais, subordinadas ao estado de direito, abre
inscrições para selecionar novos membros associados a fazer parte da instituição a partir
de 2018.
O INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ é destinado aos jovens que têm participação
societária em empresa de qualquer porte; ou ser indicado por alguma empresa
mantenedora; ou estar vinculado diretamente à linha sucessória da empresa, ambos no
momento de ingresso no INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ; e possuam idade entre 20 e 33
anos, com claro interesse de aprender por meio de experiências de sucesso, discutir ideias
inovadoras, compartilhar conhecimentos e zelar pelos valores do instituto: Ética, ordem,
progresso, liberdade de expressão, economia de mercado, responsabilidade individual,
responsabilidade social, respeito à propriedade privada e justiça.
Os objetivos do instituto são:
•

Disponibilizar apoio ao amadurecimento da classe empresarial capixaba, por meio
de um espaço para discussão de diversos temas de interesse, proporcionando aos
jovens empresários e executivos formação política, filosófica, econômica, gerencial
e ética.

•

Fomentar a formação diferenciada de jovens líderes empresariais desvinculada do
sistema formal de educação.

•

Analisar o processo histórico e formação econômica, social, cultural e política do
Espírito Santo, para melhor compreender os problemas locais e regionais da
atualidade.

•

Discutir o ambiente de negócios do Espírito Santo, visando buscar alternativas e
soluções para o desenvolvimento do Estado.

•

Analisar a importância, as potencialidades e as deficiências do Espírito Santo em
relação ao contexto nacional.

•

Identificar formas de minimizar tais deficiências e desenvolver meios de melhor
explorar as potencialidades do Estado, visando destacar o Espírito Santo no
cenário nacional.

•

Defender a manutenção dos valores da economia de mercado e da livre iniciativa.

•

Promover o relacionamento entre os participantes e com os segmentos políticos,
econômicos e culturais da sociedade.

•

Incentivar o surgimento de novas lideranças empresariais orientadas para defesa e
manutenção dos valores da economia de mercado e da livre iniciativa.

•

Para tal, os associados do INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ têm como atividades
principais estudos de livros, filmes e artigos, visitas técnicas a empresas e
instituições de interesse, júri simulados, palestras e seminários empresariais
dentre os quais destaca-se o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória.

Este documento oficializa e torna pública a abertura de processo seletivo para composição
do quadro de membros associados ao instituto para o ano de 2018, de acordo com os
termos e as condições adiante expostos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção será regida por este edital, estipulado pela Diretoria Executiva do INSTITUTO
LÍDERES DO AMANHÃ.
1.2 O processo seletivo para composição do quadro de membros do INSTITUTO LÍDERES
DO AMANHÃ compreenderá inscrição e pagamento, análise de perfil e currículo e
realização de entrevista, todas de caráter classificatório e eliminatório.
1.3 As vagas são limitadas.
1.4 A seleção será realizada em Vitória/ES.
1.5 O ato de inscrição implica adesão e aceitação de todos os termos desse documento.

2. REQUISITOS PARA SELEÇÃO
2.1 Poderão ingressar como associados do INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ aqueles que
contemplem todas as especificações abaixo:
• Pessoas físicas;
• Ter entre 20 (vinte) e no máximo 33 (trinta e três) anos completos até o dia
31/12/2017;
• Estar vinculado diretamente a capital de empresa e/ou estar vinculado
diretamente à linha sucessória de empresa ou ser empregado indicado por alguma

empresa mantenedora, ambos no momento de ingresso no INSTITUTO LÍDERES DO
AMANHÃ;
• Ter concluído ou estar cursando ensino superior no momento de ingresso no
INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ;
• Assumir o compromisso de participar das atividades do Instituto, sendo tolerável a
ausência em 25% do total de atividades no ano;
• Recolher a importância de R$300,00 mensais em favor do instituto;

3. INSCRIÇÕES
3.1 O candidato deverá fazer sua inscrição pelo site www.lideresdoamanha.org.br entre os
dias 06 de novembro de 2017 a 30 de novembro de 2017.
3.2 Após preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa
de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme indicações no site.
3.3 No ato da inscrição o candidato deve submeter a documentação relacionada a seguir
para o e-mail contato@lideresdoamanha.org.br:
I.

Curriculum Vitae;

II.

Cópia de Estatuto Social/contrato social da empresa da qual o candidato seja
sócio ou esteja diretamente na linha sucessória e/ou carta de indicação da
empresa mantenedora do Instituto Líderes do Amanhã, assinada pela diretoria
da mesma;

III.

Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão da Graduação ou
Certificado de matrícula em curso superior (para aqueles com graduação em
andamento);

IV.

Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

V.

Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$50,00
(cinquenta reais).

3.4 Após o recebimento da documentação relacionada acima, o INSTITUTO LÍDERES DO
AMANHÃ irá enviar, via e-mail, link de acesso para que o candidato possa realizar o teste
de perfil, a ser concluído dentro do período de inscrições.
3.5 Terão as inscrições homologadas apenas os candidatos que tenham concluído o teste
de perfil e apresentado toda a documentação exigida, dentro do prazo previsto neste
edital. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela
veracidade de todas as informações prestadas.

4. PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo consistirá de duas etapas classificatórias e eliminatórias.
4.2 A primeira etapa consiste na avaliação, por membros escolhidos pelo Comitê de
Processo Seletivo e Diretoria Executiva do INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ, do
Curriculum Vitae (CV) e perfil dos candidatos.
I.

O período desta etapa é de 09/11/2017 a 02/12/2017;

4.3 A segunda etapa do processo de seleção consiste em entrevista presencial com os
associados do INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ.
I.

O período de entrevistas é de 04/12/2017 a 08/12/2017;

II.

A entrevista tem duração prevista de 1 (uma) hora e será agendada entre as
08h e 20h na sede do instituto (Avenida Fernando Ferrari, 1080, Ed. América
Centro Empresarial - Torre Norte, Sala 501, Mata da Praia, Vitória-ES).

III.

Os candidatos que não comparecerem à entrevista agendada serão eliminados
do processo seletivo.

4.4 O INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ se reserva o direito de não divulgar os motivos da
seleção ou não dos candidatos em cada uma das etapas. Entretanto, ressalta que os
critérios de seleção de novos associados consideram a proximidade do perfil e
competências do candidato junto ao perfil que o instituto busca em seus associados:
• Comprometimento com os objetivos e princípios do instituto;
• Elevado padrão ético e moral;
• Alto potencial de liderança;
• Alto potencial intelectual;
• Competências como protagonismo, empreendedorismo e gosto por desafios.
4.5 Serão aprovados para o ingresso no INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ os candidatos
melhor colocados considerando o desempenho obtido nas etapas do processo de seleção.
4.6 A divulgação dos resultados se dará através do site www.lideresdoamanha.org.br a partir
do dia 18/12/2017. Os aprovados também serão comunicados por e-mail.
4.7 Os candidatos aprovados no presente processo seletivo serão convocados para iniciar
suas atividades como associados no INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ a partir de janeiro
de 2018.

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
DATA

ETAPA

COMPLEMENTO

06/11/2017 a 30/11/2017

Período de Inscrições

www.lideresdoamanha.org.br

09/11/2017 a 02/12/2017

1ª Etapa - Análise de perfil
e currículo

Realização em paralelo com o
período de inscrições

04/12/2017 a 08/12/2017

2ª Etapa - Entrevistas

08h às 20h (Sede do Instituto
Líderes do Amanhã)

18/12/2017

Divulgação dos resultados

www.lideresdoamanha.org.br

Janeiro/2018

Convocação e início das
atividades 2018.

-

