
 

PROCESSO SELETIVO DE INSTRUTORES 

RESULTADO - FASE 1 

 

Passam para a próxima fase todos os candidatos/módulos identificados como selecionado ou em reserva, 

listados abaixo. Alguns módulos não tiveram propostas aprovadas. 

Os candidatos não aprovados poderão ser convidados para outros projetos ao longo do ano, pois algumas 

propostas, quando unidas, formam cursos interessantes.  Por isso, sugerimos que todos preencham o 

formulário da próxima fase, para que tenhamos o contato. 

Codinome Módulo Situação Status 

Vcl7280 Gestão do Conhecimento Aprovado Selecionado 

Empoderamento Análise de Dados Aprovado Selecionado 

Grifinória Gestão de Projetos Em avaliação Em reserva 

pmo220 Gestão de Projetos Em avaliação Em reserva 

Hachi135 UX Design Aprovado Selecionado 

Josnira Gestão Estratégica Em avaliação Selecionado 

@Maratona2020 Gestão Estratégica Aprovado Em reserva 

Beija Flor Gestão Estratégica Em avaliação Selecionado 

Dolce Governança Em avaliação Em reserva 

ArvoreDaVida Governança Em avaliação Em reserva 

Inova2020 Inovação Aprovado Em reserva 

Fenix2020 Inovação Aprovado Selecionado 

Falcons2 Transformação Aprovado Selecionado 

Motorcycles Agilidade Aprovado Em reserva 

Seahawks2 Agilidade Aprovado Em reserva 

0109 Agilidade Aprovado Selecionado 

newage Agilidade (transferido) Aprovado Em reserva 

Butterfly2020 Foco no cliente Em avaliação Em reserva 

Rocs Foco no cliente Em avaliação Em reserva 

Vcl7280 Métricas Em avaliação Em reserva 

Lilo Métricas Em avaliação Em reserva 

Fenix2020 Comunicação Aprovado Em reserva 

ADC.RD Comunicação Aprovado Em reserva 

Guiva Comunicação Aprovado Selecionado 

Powercriativity13 Criatividade Aprovado Em reserva 

Fenix2020 Criatividade Aprovado Selecionado 

TCOR Criatividade Em avaliação Em reserva 

Solução Educativa Liderança Aprovado Em reserva 

águia Liderança Aprovado Em reserva 

Eagles2 Liderança Em avaliação Selecionado 

RH Liderança Aprovado Em reserva 

Beija Flor Liderança (transferido) Em avaliação Selecionado 

Empreenda+ Produtividade Em avaliação Selecionado 

Dryka Produtividade Aprovado Em reserva 

Beija Flor Produtividade Em avaliação Selecionado 

Beija Flor Produtividade Aprovado Em reserva 

TCOR Diversidade & Inclusão Em avaliação Selecionado 

Manancial Sustentabilidade Em avaliação Selecionado 



 

PROCESSO SELETIVO DE INSTRUTORES 

PRÓXIMAS FASES 

 

Fase 2: Os módulos aprovados deverão ser detalhados em relação ao conteúdo, à lógica entre os cursos e à 

conexão com os demais módulos das trilhas a que pertence. Novamente, será mantido o anonimato dos 

candidatos, para lisura do processo. 

Quase todos os candidatos já incluíram, durante a Fase 1, essas informações no campo livre para 

comentários. Sendo assim, iremos unir as Fases 2 e 3, abreviando o período do processo seletivo. 

Fase 3: Ainda anônimos, os candidatos aprovados irão explicar como pretendem promover inovação e 

engajamento dos alunos nos cursos, alinhando-se com os objetivos do programa.  

As informações a seguir servirão de diretriz para esta nova fase unificada (2 e 3), cujo resultado 

será divulgado no site elasprojetam.com.br no dia 04 de fevereiro de 2020. 

 

A TREND ACADEMY 

O Programa 

A TREND ACADEMY é um programa de desenvolvimento contínuo e formação de profissionais de impacto, 

estruturado em quatro trilhas formativas, a fim de oferecer uma estratégia eficaz para otimização do 

desenvolvimento de competências em temas atuais e relevantes, com foco em profissionais que atuam no 

mercado de projetos. 

As quatro trilhas foram definidas a partir da identificação de perfis profissionais desse mercado, 

considerando o tipo de impacto por eles promovido nas organizações:  

 Gamechanger (Consultores): para profissionais que pretendem trabalhar com as organizações, trazendo um 

olhar de fora para propor soluções aos desafios, concebendo novas estratégias e 

provocando transformações. 

 Influencer (Líderes de Equipes): para profissionais que buscam calibrar sua liderança para um perfil mais 

estratégico, capaz de inspirar equipes heterogêneas e conduzir processos de transformação nas 

organizações. 

 Storyteller (Facilitador): para quem gostaria de desenvolver habilidades de expressão, aprimorar  técnicas de 

facilitação e se atualizar em temas relevantes e atuais para oferecer ao público. 

 Intrapreneur (Agentes de Inovação): para quem vê problemas como oportunidades e está em busca de 

recursos que alavanquem seu potencial inovador e seu poder de impacto dentro das organizações. 

 

http://elasprojetam.com.br/


A Estrutura 

Cada módulo será composto por 8 horas de vídeos gravados e 4 horas de aulas ao vivo. Também são 

esperadas, dos instrutores, outras 4 horas de atividades de acompanhamento, tirando dúvidas, sugerindo 

leituras e propondo atividades no fórum da plataforma. As 8 horas de vídeo terão foco exclusivo em 

conteúdo (teoria) e não contarão com a presença da turma, sendo filmadas sozinhas pelos instrutores. 

Já as 4 horas ao vivo deverão ser muito práticas e dinâmicas, tentando fortalecer os laços entre os 

participantes e recriando um ambiente presencial, de modo a não perdermos os benefícios da 

interatividade devido ao formato online. Queremos que nossos participantes sintam falta de estar junto 

com os demais colegas de trilha, que surjam piadas internas ao grupo, que o tempo voe por ser tão 

divertido. Obviamente, esses momentos ao vivo devem estar conectados com os cursos em andamento nas 

trilhas, sendo preferencialmente (porém não restritivamente) alinhados com o tema do mesmo curso 

oferecido por aquele instrutor. É importante observar, ainda, que nem todos os participantes ao vivo 

estarão no mesmo momento teórico do curso, ou seja, a atividade ao vivo tem que estar conectada às 

horas gravadas, mas ser independente. 

 

PROCESSO SELETIVO 

O objetivo desta fase é compreender seu perfil como instrutor(a), a fim de estruturarmos as trilhas com 

algum equilíbrio, no que diz respeito à dinamicidade das aulas. Não há resposta correta, cada proposta será 

avaliada em comparação com as demais propostas da mesma trilha e do mesmo bloco de módulos, para 

que seja montado algo homogêneo ao final. 

Esta fase é exclusiva para quem foi aprovado na Fase 1, tanto os selecionados quanto os em reserva. Como 

na Fase 4 (a próxima e última fase) haverá gravação de vídeo e assinatura de contratos, é possível que 

alguns candidatos desistam, portanto encorajamos que todos os que foram aprovados em reserva também 

participem. 

Tendo essas informações como base, por favor, preencha o formulário a seguir: 

http://bit.ly/trendfase2de3. O formulário ficará aberto até 31/01. 

O resultado será divulgado no site elasprojetam.com.br no dia 04 de fevereiro de 2020. 

 

Boa sorte! 

 

 

ELAS PROJETAM 

Seus projetos. Nossa rede. 

elasprojetam.com.br 

elasprojetam@gmail.com 

http://bit.ly/trendfase2de3
http://elasprojetam.com.br/

