CHAMAMENTO PARA VOLUNTÁRIOS DO
NÚCLEO JOVEM ENGENHEIRO – SENGE-RS
O SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SENGE-RS
anuncia abertura de vagas remanescentes e cadastro reserva para composição do
Núcleo Jovem Engenheiro RS.
1. Objeto:
O objetivo do presente chamamento é a seleção de jovens voluntários para comporem
o Núcleo Jovem Engenheiro do SENGE-RS.
As diretrizes do Núcleo Jovem Engenheiro encontram-se no ANEXO I (link).
2. Vagas
2.1. Vagas remanescentes para complementação do NJE:
02 voluntários, que poderão ser das seguintes regiões: Núcleo Alto Uruguai, Núcleo
Central, Núcleo Fronteira Oeste, Núcleo Litoral, Núcleo Metropolitano, Núcleo
Noroeste, Núcleo Planalto, Núcleo Serra, Núcleo Sul.
2.2. Cadastro Reserva:
09 vagas, que poderão ser das seguintes regiões: Núcleo Alto Uruguai, Núcleo Central,
Núcleo Fronteira Oeste, Núcleo Litoral, Núcleo Metropolitano, Núcleo Noroeste,
Núcleo Planalto, Núcleo Serra, Núcleo Sul.
3.
a)
b)
c)
d)

Requisitos para a participação do processo:
Ser estudante de engenharia a partir do 3º semestre;
Engenheiro recém-formado (até 3 anos);
Estar associado ao SENGE-RS e em dia com sua anuidade;
Ter disponibilidade para viagens.

4. Inscrições:
As inscrições ocorrerão por e-mail no período de 12/12/2018 até 18/01/2019, através
da ficha de inscrição ANEXO II (link).
5. Processo de seleção:
a) Questionário individual que poderá ser presencial ou online;
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6. Do local das atividades a serem realizadas pelos voluntários:
As reuniões serão mensais e na SEDE do SENGE-RS, conforme cronograma de
atividades previamente definido e aprovado pelos integrantes.
7. Das despesas:
Os selecionados atuarão de forma voluntária, na qualidade de colaboradores, sem
qualquer tipo de remuneração ou vínculo empregatício com o SENGE-RS.
Havendo necessidade de ajuda de custo para voluntários residentes fora da capital
serão reembolsadas passagens para deslocamento até Porto Alegre e retorno até a
cidade de origem e, hotel quando necessário, será reservado pelo SENGE-RS e
faturadas despesas de estadia para o Sindicato, sempre mediante convocações prévias
realizadas pelo SENGE.
8. Dos Projetos aprovados para 2019:
1. Comunicação, Conscientização, Divulgação e Inclusão de Novos Sócios
Realizar pesquisa com os jovens engenheiros, de calouros a recém-formados,
para ver se conhecem o Senge, o que sabem e pensam sobre o sindicato e
melhores maneiras de as notícias chegarem a eles;
Trabalhar em conjunto com a comunicação do Senge afim de buscar
comunicação mais assertiva;
Realizar contato com os núcleos jovens dos outros estados buscando saber quais
métodos eles utilizam para melhor alcance dos jovens.
Estar presente nas universidades no início dos semestres com uma barraca de
informações ou algo que chame atenção dos alunos para que o nome do Senge
faça parte do cotidiano dos alunos.
Fazer divulgação para que todos conheçam o Senge, seus benefícios, suas causas
e lutas e queiram se associar.
2. Qualificação (cursos, palestras, visitas) para final de curso e recém-formados
Realizar suporte aos profissionais que estão em reta final de curso e recémformados com cursos e palestras com temas atuais como a criação de uma
empresa, a forma como se apresentar ao mercado de trabalho, preenchimento e
responsabilidades de ART’s, etc.
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3. Projetos Sociais
Desenvolver um projeto social que vire marca, que não seja apenas uma ação de
um dia; surgiu a ideia de escolher uma rua e buscar engenheiros de todas as
áreas para revitalização desta rua em todos os sentidos, estruturais e de
conscientização. Desenvolver parcerias institucionais.
4. Encontro Gaúcho de Jovens Engenheiros
Realizar evento com tema bem focado à engenharia, uma forma também de
networking;
Realizar minicursos, palestras, workshops que abrange a engenharia como um
todo unindo mais os cursos neste evento.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2018.

Alexandre Mendes Wollmann
Diretor-Presidente
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ANEXO I
1. Objetivo
Elaboração e execução de projetos, tendo como premissa os seguintes objetivos:
a) Estimular a renovação do quadro social;
b) Melhorar a inserção da marca SENGE RS dentro das Universidades;
c) Promover maior aproximação dos acadêmicos de Engenharia e recém-formados;
d) Informar os Jovens Engenheiros quanto as leis que regulamentam o exercício profissional;
e) Fortalecer a categoria na área de engenharia despertando o interesse pelas ações sindicais;
f) Levar para conhecimento e prática dos Jovens Engenheiros a valorização profissional e
importância da engenharia perante a sociedade;
g) Estabelecer parcerias junto as universidades e DCE´s para oportunizar a participação de Jovens em
eventos do SENGE;
h) Divulgar aos Jovens acadêmicos e recém-formados os benefícios do SENGE;
i) Divulgar e intensificar o uso da ferramenta Conexões Engenharia;
j) Promover eventos específicos e voltados às necessidades dos Jovens Engenheiros;
k) Estimular premiações aos acadêmicos de Engenharia para desenvolvimento de soluções criativas
de produtos e serviços;
l) Interagir junto ao setor de comunicação sugerindo notícias e informações de interesse dos Jovens
Engenheiros.

2. Algumas Diretrizes
A estrutura será formada por membros regionais e contará com um líder titular e um adjunto do
Núcleo Jovem Engenheiro.
As ações deverão ser submetidas ao Presidente e aprovadas pela Diretoria de tempo integral.
Haverá um espaço no site com as informações do Núcleo Jovem Engenheiro.
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FICHA DE INSCRIÇÃO – NÚCLEO JOVEM ENGENHEIRO

Nº da Matrícula:

Nome completo:________________________________________________________________________________
CPF: _______________________________

RG: ________________________________________

Endereço:________________________________________________
Telefone para contato: (___) ______________________

Cidade:_____________________________

E-mail: ______________________________________

Estudante

Curso:_________________________

Semestre: ____ Instituição:________________________

Graduado

Curso:_________________________

Ano de conclusão: _____________________________

Estou ciente e de acordo com o item “7. Das despesas” descrito no Chamamento para Voluntários do NÚCLEO
JOVEM ENGENHEIRO – SENGE-RS.

Assinatura: ___________________________________
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