
A Gestão Ativa é uma empresa júnior especializada em consultoria pública, sendo

pioneira no Norte/Noroeste Fluminense neste segmento e é composta por

estudantes dos cursos de Administração Pública, Ciências Sociais e Pedagogia do

Centro de Ciências do Homem.

A empresa foi federada a RioJunior – instância estadual do Movimento de Empresas

Juniores – em 2021 e busca desde então aprimorar constantemente seus processos

e serviços visando entregar resultados com alto impacto social na região. No ano de

2022 a Gestão Ativa alcançou o patamar de Alto Crescimento, recebendo o

reconhecimento no evento de premiação anual da RioJunior.

A Gestão Ativa tem como um dos seus propósitos contribuir para a capacitação de

seus membros para o mercado de trabalho. Além disso, oferece oportunidades de

desenvolvimento da vivência empresarial e de liderança, bem como a possibilidade

de empregar as técnicas e metodologias na prática por meio dos serviços

realizados.



A gerente de comunicação Aghata Batista, estudante de Ciências Sociais, resumiu

que um dos motivos para se candidatar ao Processo Seletivo da empresa em 2022,

foi “a demonstração das possibilidades que eu teria no futuro, como a de obter

empregos em áreas administrativas, por exemplo, como já ocorreu com

ex-membros. A atração pessoal e profissional pela área do marketing digital junto às

boas chances de receber promoções foram um diferencial.”

Já a gerente de processos Joana Ferreira, estudante de Administração Pública, que

já está na empresa desde 2021, aponta como a experiência tem sido enriquecedora

para a sua formação profissional. De acordo com ela, em seu período “dentro da

Gestão Ativa Jr, eu já estive em dois setores diferentes que me permitiram desenvolver

as habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, à organização, à comunicação e à

criatividade. A elaboração de um processo seletivo, por exemplo, foi um dos

conhecimentos obtidos durante a minha participação no setor de Gestão de Pessoas.

Estou muito grata por viver essa experiência.”

As inscrições do Processo Seletivo de 2023 da Gestão Ativa Consultoria Jr.

iniciam-se no dia 13/03 e seguem até o dia 24/03. Clique para saber mais sobre o

edital e o formulário de inscrição, ou em caso de dúvidas, acesse o perfil no

instagram @gestaoativanauenf e @gestaoativajr.

https://drive.google.com/file/d/1eO9GY5fSKZT6Im7ZepsyHoZWTCa8_aUQ/view
https://app.pipefy.com/public/form/MX_kI69E
https://www.instagram.com/gestaoativanauenf/
https://www.instagram.com/gestaoativajr/

