
                                                                                         
 
 
  

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO GERENCIAL – CAGE 
LÍDERES EMERGENTES – EDITAL Nº 07/2017 

 
 
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio 
do Núcleo de Processos Seletivos e Concursos, TORNA PÚBLICO o presente Edital, com as normas para a 
realização da 2ª etapa – Análise Qualitativa - do processo de seleção dos candidatos ao PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO GERENCIAL - CAGE - LÍDERES EMERGENTES, ingresso em 2017. 
 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1 Na 2ª etapa do processo de seleção – Análise Qualitativa – o candidato aprovado e convocado será avaliado 

em três partes, divididas em: Análise da Documentação Curricular, Proposta de Trabalho e Análise de Perfil. 
 
a) A Documentação Curricular será equivalente a 30% da análise. Serão aceitos como comprovantes, os 
documentos mencionados na grade abaixo. 

 
a.1) TODOS os candidatos devem submeter o diploma de graduação que o qualificou a participar do Processo 
Seletivo para validação. Neste caso, este diploma, não pontuará. 
 
a.2) O(a) candidato(a) que possuir mais de uma graduação poderá enviar cópia dos demais diplomas para 
pontuar, desde que seja vinculado a relação de formações do ANEXO III. 

 

 
 
b) A Proposta de Trabalho será equivalente a 30% da análise. Para preparação da proposta de trabalho o(a) 
candidato(a) terá acesso às prioridades estratégicas e aos principais desafios de cada Diretoria por meio de uma 
apresentação em Power Point - PDF, a qual será disponibilizada no endereço www.pucpr.br/concursos link Programa 
de Capacitação – SANEPAR, no dia 10 de julho de 2017. 
A proposta deverá seguir o padrão e itens contemplados no formulário do ANEXO I e não poderá ultrapassar 6 (seis) 
páginas. Os critérios para avaliação e pontuação estão discriminados no ANEXO II.   

ITEM SUBITEM PONTOS OBSERVAÇÕES MÁXIMO DE PONTOS COMPROVAÇÃO
GRADUAÇÃO                                         

(além da requerida para o Processo 
Seletivo)

5 pontos por título
Será considerada apenas 

graduação dos Cargos adotados 
na SANEPAR (vide ANEXO III).

ESPECIALIZAÇÃO 3 pontos por título
MESTRADO 5 pontos por título

DOUTORADO 10 pontos por título
CARREIRA PROFISSIONAL 4 pontos por ano

CARREIRA MÉDIO TÉCNICO 3 pontos por ano
CARREIRA ENSINO MÉDIO 1 ponto por ano

TREINAMENT OS MINISTRADOS 0,05 pontos por hora
Limite de 300 horas                          

(período dos 5 últimos anos)
15 pontos

Currículo do 
empregado                    

- Cursos Ministrados
AUDIT ORIAS DE CERTIFICAÇÕES 

INT ERNAS OU EXT ERNAS - 
REGISTRADAS

0,5 por evento
Limite de 10 auditorias                      

(período dos 5 últimos anos)
5 pontos Relatório de Auditoria

PARTICIPAÇÃO EM COMIT ÊS 1 ponto por participação
Limite de 5 participações 

(período dos 5 últimos anos)
5 pontos

Documento 
comprobatório

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - 
PERÍODICOS QUALIS A

3 pontos 

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - 
PERÍODICOS QUALIS B

2 pontos

DEFESA ORAL DE TRABALHO 
CIENT ÍFICO EM CONGRESSOS

0,5 ponto

Atividades Exercidas na Sanepar  
(período dos 10 últimos anos)

Limite de 5 pontos                              
(período dos 5 últimos anos)

5 pontos
Certificado do 

evento/instituição

ESCOLARIDADE 
30%

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

40%

MÉRITOS                  
30%

Será considerada a titulação 
mais elevada.

30 pontos 

40 pontos
Registro em Carteira 

de Trabalho

Diplomas
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c) A Análise de Perfil (Assessment) será equivalente a 40% da análise. O(A) candidato(a) receberá por e-mail o 
link com login e senha para acessar a plataforma do Instituto Pieron.    
 
 
2 ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE TRABALHO 
 
2.1 Para envio da documentação curricular e proposta de trabalho o(a) candidato(a) deverá acessar o endereço 
www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação - SANEPAR, menu Ambiente do Candidato, do dia 10 de 
julho de 2017 a 24 de julho de 2017. 

 
a) será disponibilizado no site instruções para envio da documentação. 
b) cada arquivo enviado não poderá ultrapassar 10MB e deverá ser enviado em formato PDF. 

 
2.2 Para Análise de Perfil o(a) candidato(a) receberá por e-mail o link com login e senha para acessar a plataforma 
do Instituto Pieron, a qual deverá ser acessada do dia 10 de julho de 2017 a 24 de julho de 2017. 

 
2.3 A Comissão do Processo Seletivo, bem como a Comissão do Programa de Capacitação e Atualização Gerencial 
– CAGE - Líderes Emergentes, não se responsabilizam por documentação não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 

2.3.1 O candidato assume total responsabilidade pela documentação curricular e pelas informações do formulário 
da Proposta de Trabalho, bem como pelas consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de 
qualquer de seus campos. A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos 
apresentados importará na eliminação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa e/ou 
judiciais cabíveis.  
 
 
3 DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Estará automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

i. Não enviar a Documentação Curricular dentro do prazo informado no item 2.1; 
ii. Não enviar a Proposta de Trabalho no período informado no item 2.1; 
iii. Não concluir a Análise de Perfil dentro do prazo informado no item 2.2. 

 
 
4 CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
 
4.1 A classificação da 2ª etapa – Análise Qualitativa – respeitará a quantidade de vagas disponíveis para cada 
diretoria. A pontuação e score de cada candidato(a) será informado pelo Ambiente do Candidato, no site 
www.pucpr.br/concursos link Programa de Capacitação – SANEPAR. 
 
4.2 Em caso de empate, adotar-se-ão os critérios de desempate na seguinte ordem: 
I – Maior pontuação na Proposta de Trabalho; 
II – Maior pontuação na Documentação Curricular; 
III – Maior pontuação na prova objetiva; 
IV – persistindo o empate, maior idade cronológica do candidato, considerando dia/mês/ano. 
 
4.3 O resultado final será publicado no dia 21 de agosto de 2017, após às 17 horas, no site www.pucpr.br/concursos 
link Programa de Capacitação – SANEPAR, Menu Resultado. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A critério da Comissão do Processo de Seleção, as vagas remanescentes, poderão ser 
distribuídas entre os candidatos que obtiverem maiores notas, observando os critérios de desempate, para as 
diretorias com disponibilidade. 
 
 
5 DA MATRÍCULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
 
As orientações para matrícula, datas e horários, serão divulgados juntamente com o resultado final deste processo 
seletivo, por meio de edital específico. 
 
 
6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 Todo material deste processo seletivo será incinerado 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. 
 
6.2 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e pelas Comissões do 
Programa envolvidas neste processo. 

 
 
 

Curitiba, 04 de julho de 2017. 
 
 
 
 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
 
Escola de Negócios da PUCPR 
Espaço de Educação Executiva 
 
Núcleo de Processos Seletivos e Concursos 
Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento 
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ANEXO I 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 
I. Identificação do candidato: 
A. Nome completo: 

 

B. Nº matrícula: 

 

 
II. Descrição da proposta e vinculação estratégica:  
A. Descrição sumária da proposta: 
 
Descreva aqui o objeto da sua proposta: informações gerais sobre a ação que você está propondo e que pretende 
desenvolver ao longo do programa CAGE.  
De maneira clara e objetiva, informe no que consiste a proposta e quais são os seus objetivos principais.  
 
B. Diretoria e área de aplicação da proposta: 
 
Informe a qual diretoria e área da Sanepar sua proposta está relacionada (onde ela será implantada). 
 
C. Vínculo da proposta com os desafios, necessidades e/ou prioridades estratégicas da área: 
 
Descreva aqui como sua proposta está relacionada aos desafios, necessidades e/ou prioridades estratégicas da 
diretoria escolhida. Utilize como referência as apresentações feitas pelos diretores durante o workshop. Explique 
brevemente como sua proposta pode contribuir positivamente em uma ou mais questões apresentadas.  
 
 

 
III. Detalhamento da proposta: 
A. Justificativa: 
 
Apresente fatos e argumentos que demonstrem por que sua proposta é importante e por que ela deveria ser 
implantada na Sanepar. 
 
B. Resultados esperados: 
 
Indique que resultados podem ser obtidos com a implantação da sua proposta. Considere aspectos como: aumento 
de receita, redução de custos, ganho de eficiência e produtividade, aumento da satisfação do cliente, melhoria do 
clima organizacional, fortalecimento da imagem da empresa, etc. 
 
C. Riscos e fatores críticos sucesso: 
 
Indique: 
- Que fatores, ações ou condições são fundamentais para o sucesso da ação proposta; 
- Quais os principais riscos que devem ser considerados e controlados durante a implantação do projeto.  
 
D. Recursos necessários: 
 
De forma geral, descreva aqui os principais recursos necessários para implantar a ação proposta. Considere 
recursos financeiros, materiais e humanos. 
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IV. Plano de Ação: 
A. Ações necessárias para a implantação: 
 
1. Descreva aqui as 10 principais ações que precisam ser realizadas para implantar a sua proposta. Liste as ações 
na ordem em que, na sua opinião, elas devem ser executadas (números 1 a 10). 
 

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

 

IMPORTANTE: A proposta completa – incluindo partes I, II, III e IV – não pode exceder 6 páginas. 

 
 
 
________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PROPOSTA DE TRABALHO 
 

 As propostas de trabalho serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 
 

Critérios de avaliação Pontuação 

1. Capacidade de descrever de forma clara, objetiva e articulada a ação proposta. 20 pontos 

2. Correlação da proposta com as necessidades, desafios e prioridades da diretoria escolhida. 20 pontos 

3. Capacidade de promover e defender de forma lógica e fundamentada a ação proposta, incluindo a 
justificativa e a descrição de resultados esperados. 20 pontos 

4. Capacidade analítica e visão sistêmica demonstradas na descrição de riscos, fatores críticos de sucesso 
e recursos necessários para implantar a ação.  20 pontos 

5. Encadeamento lógico do plano de ação: relação das ações listadas com a natureza da proposta e 
coerência na ordem proposta de implantação.  20 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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ANEXO III 
 

Relação de formações Profissionais que serão aceitas na Análise Curricular, para pontuação no subitem 
Graduação, com base nos cargos existentes na Sanepar. 

 
Administrador 
Advogado 
Analista de Informática 
Arquiteto e Urbanista 
Assistente de Comunicação e Imprensa 
Assistente Social 
Bibliotecário 
Biólogo 
Bioquímico 
Contador 
Economista 
Enfermeiro do Trabalho 
Engenheiro Agrimensor 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Cartógrafo 
Engenheiro Civil 
Engenheiro de Alimentos 
Engenheiro de Controle e Automação 
Engenheiro de Materiais 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Florestal 
Engenheiro Mecânico 
Engenheiro Químico 
Engenheiro Sanitarista 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Engenheiro de Telecomunicações 
Geógrafo 
Geólogo 
Gestor de Educação Socioambiental 
Médico do Trabalho 
Pedagogo 
Psicólogo 
Químico 
Sociólogo 
Tecnólogo 
 
 


