
               
  

                            

 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 
ASSOCIADOS – TURMA 2020 
 

A AMEAR - Associação Movimento Empresarial Aracruz e Região, organização 

não governamental, foi instituída em 14 de agosto de 2007 por iniciativa de 

empresários de diversos segmentos situados nos municípios de Aracruz, João 

Neiva e Ibiraçu com a finalidade de desenvolver ações que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável dos municípios de sua área de abrangência, 

promovendo a participação ativa do empresariado e o acompanhamento das ações 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de contribuir para o 

aperfeiçoamento da democracia. 

 

Vislumbrando a continuidade das ações da instituição, a Amear vem a público 

externar a necessidade 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 e, diante disso, abre inscrições para selecionar 

novos membros associados a fazer parte do Instituto Jovens Líderes da instituição 

a partir de 2020. 

 

O Instituto Jovens Líderes é destinado aos jovens que têm participação societária 

em empresa de qualquer porte; aqueles que estão na linha sucessória direta da 

empresa; aqueles que se destacam em empresas; e possuam idade entre 20 e 35 

anos, com claro interesse de aprender por meio de experiências de sucesso, 

dialogar 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.  

 

Além disso, o Instituto Jovens Líderes tem como missão ser um Instituto de 

excelência na formação de seus associados tornando-se um dos principais 

agentes de mudança no ambiente de negócios do Espírito Santo, contribuindo para 

a construção de uma sociedade justa e que goze de liberdade nos planos políticos, 

econômico, social e intelectual. 

 

http://amear.org.br/


               
  

                            

 

Para tal, os associados do Instituto JOVENS LIDERES têm como atividades 

principais estudos de livros, filmes e artigos, visitas técnicas a empresas e 

instituições de interesse, júris simulados, palestras e seminários empresariais. 

 

Este documento oficializa e torna pública a abertura de processo seletivo para 

composição do quadro de membros associados ao comitê para o ano de 2020, de 

acordo com os termos e as condições adiante expostos.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A seleção será regida por este edital, estipulado pelo Comitê de Processo 

Seletivo do Instituto Jovens Líderes.  

 

1.2 O processo seletivo para composição do quadro de membros do Instituto 

JOVENS LÍDERES compreenderá com as seguintes etapas: inscrição, 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 Aracruz/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 Jovens Líderes aqueles que 

contemplem todas as especificações abaixo:  
 

I. Pessoas físicas;  

II. Ter entre 20 (vinte) e no máximo 35 (trinta e cinco) anos completos até o 

dia 31/12/2019;  

III. Assumir o compromisso de participar das atividades do Instituto, sendo 

tolerável a ausência em 25% do total de atividades no ano;  



               
  

                            

 

IV. Recolher a importância de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) mensais em 

favor do Instituto Jovens Líderes, caso aprovado;  

V. Não estar vinculado à função pública eletiva.  

 

2.2 Além de preencher as condições supracitadas, também é necessário 

enquadrar-se ao menos em uma destas condições abaixo: 

 

I. Estar vinculado diretamente a capital de empresa ou estar vinculado 

diretamente à linha sucessória da empresa. Caso esteja trabalhando na 

empresa, o candidato deverá preencher o Anexo I – declaração que 

descreve a atividade; 

II. Exercer cargo de liderança em empresa privada devendo preencher o 

Anexo I – declaração que descreve a atividade;  

III. Ser indicado por empresa privada (independente de cargo ou função) e 

possuir graduação ou ser graduando em curso superior devendo apresentar 

o Anexo I – declaração que descreve a atividade, Anexo III – carta de 

indicação e diploma ou certificado de conclusão de curso; ou certificado de 

matrícula em curso superior; 

IV. Ser trabalhador autônomo graduado em curso superior, devendo apresentar 

o Anexo II – declaração de trabalhador autônomo e diploma ou certificado 

de conclusão de curso superior; 

 

3. INSCRIÇÕES  

 

3.1 O candidato deverá fazer sua inscrição pelo formulário online disponível no link 

http://bit.ly/psjl2020 ou através no site www.amear.org.br entre os dias 30 de 

setembro de 2019 a 28 de Outubro de 2019.  

 

3.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), na conta da Amear – Associação Movimento 

Empresarial de Aracruz e Região, CNPJ nº 09.191.025/0001-94, Banco Sicoob, 

agência nº 3007, conta corrente nº 91.195-0. 

 

3.3 No ato da inscrição o candidato deve submeter a documentação relacionada 

no item 2.2 e ainda a documentação a seguir no mesmo formulário. Caso 



               
  

                            

 

tenha algum problema poderá encaminhar via e-mail 

psjovenslideres@amear.org.br . 

 

I. Curriculum Vitae. Deverá ser anexada 1 foto 3x4;  

II. Cópia de Estatuto Social ou Contrato Social da empresa da qual o 

candidato seja sócio ou esteja diretamente na linha sucessória ou carta de 

indicação da empresa privada ao qual exerça a atividade profissional, 

assinada pela diretoria da mesma;  

III. No caso de profissional autônomo ou liberal deverá juntar a cópia do 

documento profissional que comprove a área de que atua e cópia do 

Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão da Graduação. 

IV. Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão da 

Graduação ou Certificado de matrícula em curso superior (para aqueles 

com graduação em andamento) no caso de profissional indicado por 

empresa privada; 

V. Cópia da Carteira de Identidade e CPF;  

VI. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais).  
 

3.4 Todo o procedimento de inscrição é único e inteiramente online, divido 

em duas etapas. Após o recebimento da documentação relacionada acima, a 

página disponibilizará um TESTE DE PERFIL que o candidato deverá concluir 

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.  

 

mailto:psjovenslideres@amear.org.br


               
  

                            

 

4.2 A primeira etapa consiste na avaliação, por membros escolhidos pelo Instituto 

Jovens Líderes, do Curriculum Vitae (CV) e perfil dos candidatos no prazo de 

29/10/2019 a 15/11/2019;  

 

4.3 A segunda etapa do processo de seleção consiste em entrevista presencial 

com o Comitê de Processo Seletivo do Instituto Jovens Líderes.  

 

I. O período de entrevistas é de 18/11/2019 a 13/12/2019;  

II. A entrevista tem duração prevista de 1 (uma) hora e será agendada entre 

as 08h e 20h em local agendado previamente;  

III. O candidato deverá realizar a leitura obrigatória do livro “As Seis 

Lições” do escritor Ludwig von Mises1 até a data do agendamento de 

sua entrevista; 

IV. Os candidatos que não comparecerem à entrevista agendada serão 

eliminados do processo seletivo. 

 

4.4 O Instituto Jovens Líderes 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 são baseados em aspectos 

meritocráticos que consideram o histórico de vida pessoal, acadêmico e 

profissional do candidato, assim como a proximidade do perfil e competências do 

candidato junto ao perfil que o instituto busca em seus associados:  

 

I. Comprometimento com os objetivos e princípios da instituição;  

II. Elevado padrão ético e moral;  

III. Alto potencial de liderança;  

IV. Excelência acadêmica e profissional;  

V. Alto potencial intelectual;  

VI. Competências como protagonismo, empreendedorismo e gosto por 

desafios.  

 

4.5 Serão aprovados para o ingresso no Instituto JOVENS LÍDERES os candidatos 

melhor colocados considerando o desempenho obtido nas etapas do processo de 

seleção.  

                                                           
1 Disponível pela editora para download de forma gratuita no site: https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=16 



               
  

                            

 

 

4.6 A divulgação dos resultados se dará através do site www.amear.org.br a partir 

do dia 20/12/2019. 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 JOVENS LÍDERES a 

partir de Janeiro de 2020.  

 

5. DIREITO DOS ASSOCIADOS  

 

5.1 Aos associados selecionados para ingressar no Instituto JOVENS LÍDERES 

são assegurados os seguintes direitos:  

 

I. Participar de todos os eventos, reuniões e encontros realizados pela 

entidade;  

II. Ser convocado para participar de atividades específicas dentro da entidade;  

III. Participar dos ciclos para os quais foram convidados;  

IV. Participar das Assembleias Gerais;  

V. Propor e debater, no âmbito dos Órgãos Executivos, assuntos de interesse 

da entidade;  

VI. Votar e ser votado, respeitadas as regras do ciclo de formação.  

 

 

CRONOGRAMA DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
ETAPA COMPLEMENTO 

30/09/2019 a 28/10/2019 Período de Inscrições e Teste de Perfil 

(27) 3256-9989 ou 

psjovenslideres@am

ear.org.br 

29/10/2019 a 15/11/2019 1ª Etapa - Análise de perfil e currículo - 

18/11/2019 a 13/12/2019 2ª Etapa - Entrevistas 08h às 19h 

20/12/2019 Divulgação dos resultados 
www.amear.org.br e 

via email. 

Janeiro/2020 Convocação e início das atividades 2020 - 

 



               
  

                            

 

Anexo I – Declaração de Função e Atividades 

 

A empresa (nome da empresa e cnpj) 

__________________________________________________________________

____________________________________, estabelecida na rua (endereço, 

número, bairro, cep, cidade e estado) ____________ 

_________________________________________________________________, 

DECLARA para fins de apresentação junto ao Instituto Jovens Líderes que o 

(nome e cpf) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________é 

empregado desta empresa, admitido em data de _______/_______/_______ na 

função de __________________________________________. Nesta função 

exerce/exerceu atividades como ________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

Aracruz/ES, _______ de _________________________ de 2019 

 

___________________________________ 
Assinatura do responsável/diretor/gerente na empresa 

                                Nome:                
                                     Função: 
                                     Telefone: 

 
___________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

 



               
  

                            

 

Anexo II – Declaração de trabalhador autônomo 

 

Eu, (nome completo), DECLARO que possuo negócio próprio como autônomo ou 

sem registro de CNPJ, estabelecido na rua (endereço, número, bairro, cep, cidade 

e estado) __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________, 

para fins de apresentação junto ao Instituto Jovens Líderes que possuo este 

negócio desde _______/_______/_______ exercendo atividades como (descrever 

as atividades exercidas) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________.  

 

 

 

Aracruz/ES, _______ de _________________________ de 2019 

 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 

 



               
  

                            

 

Anexo III – Carta de Indicação 

 

 

A quem interessar possa, (nome completo do candidato) 

__________________________________________________________________

_________________________, é pessoa de meu conhecimento, trabalha nesta 

empresa (nome e cnpj) 

__________________________________________________________________

_______________________ na função de 

_____________________________________ desde _______/_______/_______.  

exercendo atividades como 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Possui características singulares e tem potencial para ser um ótimo líder nesta 

empresa. Razão pela qual recomendo para fazer este processo seletivo do 

Instituto Jovens Líderes.  

 

 

Aracruz/ES, _______ de _________________________ de 2019 

 

 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do responsável pela indicação 

 


