
   

Avenida Vereador José Moreira, Nº 1000 – Fone (75) 3501-0788 
CEP 48.603-004 – Paulo Afonso – BA  

 www.fasete.edu.br         e-mail: cadministracao@fasete.edu.br  
 

 

FASETE JÚNIOR – EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO 

EDITAL 018/2015 de 14 de abril de 2015 

RESULTADO DA 1ª ETAPA DE SELEÇÃO PARA MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA E ASSESSORES DA 

FASETE JÚNIOR 

 

A FASETE JÚNIOR- Empresa Júnior da Faculdade Sete de Setembro, por este edital e em conformidade 

com seu Estatuto, torna público e faz saber a sua comunidade acadêmica, o resultado dos candidatos 

selecionados na 1ª ETAPA para seleção de Membros da Diretoria Executiva e novos Assessores, de acordo 

com as orientações a seguir. 

 

1 - Dos selecionados: 

Os candidatos selecionados na primeira etapa, eleitos para a segunda etapa foram: 

 Alex Pereira Torres 

 Dheyvison Vinícius de Souza Pereira 

 Éder Lucas Oliveira da Silva 

 Gilson Bezerra de Araújo Júnior 

 Lucas Gabriel Bezerra Lima 

Após a realização das provas da segunda etapa, dois destes serão eliminados. 

 

2 - Das próximas etapas classificatórias: 

Os candidatos selecionados na 1ª etapa serão avaliados com um plano de metas a cumprir entre os dias 

16/04/2015 e 13/05/2015, sendo: 

 

Prova 1: Captação de Novos Sócios (Mínimo de 20 p/ cada) – Caráter: eliminatória 

Os candidatos deverão realizar captação de novos sócios, demonstrando capacidade de planejamento, 
persuasão, capacidade técnica, liderança e mobilização. Os candidatos serão classificados por ordem de 
cumprimento da prova, ou seja, aqueles que concluírem primeiro, recebem maior classificação. 
 

Prova 2: Captação de Novas Empresas parceiras (Mínimo de 10 p/ cada) – Caráter: eliminatória 

Os candidatos deverão realizar captação de novas empresas parceiras com concessão de benefícios, 
demonstrando capacidade de articulação, persuasão, capilaridade social e empresarial, liderança e 
mobilização. Os candidatos serão classificados por ordem de cumprimento da prova, ou seja, aqueles que 
concluírem primeiro, recebem maior classificação. 
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3 – Dos cargos: 

Os cargos serão distribuídos conforme os resultados da segunda etapa, sendo: 

 1º lugar: Diretor de Marketing 

 Do 2º e 3º lugar: Assessores  

 

4 – Do resultado final: 

O resultado final desta seleção, após cumpridas as provas estabelecidas nesta segunda etapa, será 

divulgado no dia 15 de maio de 2015. 

 

 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 

 

Em Paulo Afonso, 14 de abril de 2015. 

 

 

Davi Alves de Souza 
Diretor Geral – FASETE JR. 

Visto. De acordo. Publique-se. 

 

 

Jacson Gomes de Oliveira 
Diretor Acadêmico 

 
 


