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ESTÁGIO BANPOPE 2017 

O Banco Popular do Pequeno Empreendedor – BANPOPE é uma associação comunitária de 

crédito concebida nos ideais do desenvolvimento local, situada em João Monlevade - MG, e 

atua na concessão de crédito aos pequenos empreendedores com condições de pagamento 

flexíveis e juros menores em comparação aos bancos convencionais. 

A partir de um mapeamento de empreendimentos econômicos solidários (EES) com 

potencialidades e perfil da Economia Solidária, a INCOP identificou o BANPOPE como agente 

capaz de promover o desenvolvimento da economia local por intermédio da Economia Solidária 

(ES), contribuindo para que a parcela da população com baixa renda, excluída pelo sistema 

tradicional bancário, obtivesse acesso ao crédito. 

 
 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 

1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá ao 

grupo de trabalho do BANPOPE da Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da 

Universidade Federal de Ouro Preto (INCOP), junto com os membros representantes do 

conselho administrativo do BANPOPE.  

 

1.2. O BANPOPE, Banco Popular do Pequeno Empreendedor divulga o seu processo para a 

seleção de 1 (um) ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO, graduando em Engenharia de Produção. Os 

interessados devem realizar a sua inscrição do dia 12/07/2017 até o dia 18/07/2017. 

 
 2 – REQUISITOS PARA ADMISSÃO  

2.1. O candidato deverá encaminhar CURRÍCULO e HISTÓRICO ACADÊMICO, para o 

seguinte email estagiobanpope@gmail.com. A não apresentação deste documento provocará a 

exclusão do candidato do processo de seleção. 

  

2.2. Disponibilidade de carga horária semanal de 20 (vinte) horas sendo estas de 4 (Quatro) 

horas diárias , as quais serão distribuídas entre as atividades propostas no âmbito do BANPOPE.  
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2.3. O discente que não comparecer, ou comparecer com atraso, a qualquer uma das etapas do 

processo seletivo, será automaticamente eliminado. É de inteira responsabilidade do mesmo, 

comparecer ao local e horário estipulado.  

 

 

2.4. Estarão aptos a participar deste processo, discentes que possuam os seguintes pré – 

requisitos:  

• Ter cursado a disciplina de Estatística I e II; 

• Conhecimentos intermediários em Excel; 

• Disponibilidade de 4h (turno da manhã ou turno da tarde); 

 

3 - DA INSCRIÇÃO 

  

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital.  

 

3.2. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o processo seletivo na sala 

D201.  

 

3.3. Os interessados deverão encaminhar email com currículo e histórico académico para o 

seguinte email: estagiobanpope@gmail.com   

 

3.4. O processo seletivo ocorrerá no período de 12/07/2017 à 21/07/2017.  

 

Inscrições: 12/07 à 18/07/17  

Entrevistas: 21/07/17  

Divulgação do Resultado: 24/07/17  

 
4 – DA SELEÇÃO  

 

4.1. O processo seletivo será realizado conforme as seguintes etapas:  

 

1) Análise de Currículo / Histórico;  

 

2) Entrevistas: Uma comissão formada pelo grupo de trabalho do BANPOPE – INCOP e 

representantes do conselho administrativo do BANPOPE. Será realizada na sede do Banpope na 

Rua Geraldo Miranda, 73A - Carneirinhos (Próximo ao Santander). 

 

5 – DOS RESULTADOS  

 

Os classificados para a entrevista receberão um email até o dia 20 de julho de 2017 confirmando 

o horário da mesma. 

 

O resultado da seleção será encaminhado via email pessoal no dia 24 de julho de 2017.  

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. Será de responsabilidade 

de cada candidato verificar as informações fornecidas na inscrição. Os casos omissos do 

presente edital serão resolvidos pela equipe formada pelo grupo de trabalho do BANPOPE – 

INCOP e representantes do conselho administrativo do BANPOPE, assim como maiores 

informações. 



Plano de Trabalho 

1          Diagnóstico 

  

 A Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da UFOP – INCOP 

desenvolve um projeto de assessoria sociotécnica em conjunto com o Banco Popular do 

Pequeno Empreendedor – BANPOPE desde o início de 2016. 

 Ainda em 2015, enquanto o empreendimento se encontrava em fase de pré-

incubação e análise, foram identificadas demandas específicas que posteriormente 

nortearam o desenvolvimento de um plano de ações para o ano vigente. 

 Dentre as principais demandas encontradas, listam-se: 

  

• Dificuldade financeira do banco em função da baixa carteira de crédito; 

• Elevado índice de inadimplência; 

• Marketing e divulgação com pouca efetividade; 

• Ausência de investidores para alavancar o fundo pertencente ao banco; 

• Número de funcionários limitado; 

• Acompanhamento das visitas pós e pré-crédito; 

  

Diante das demandas acima citadas, 

  

2          Objetivos 

  

Como objetivos deste estágio: 

  

• Conhecimento da organização: seu contexto, seus processos e sua atual situação 

financeira; 

• Participar do desenvolvimento e execução do planejamento estratégico proposto 

para a organização; 

• Contribuir e sugerir para as atividades futuras e os serviços do banco; 

 

3          Etapas 

3.1         Conhecimento da organização: seu contexto, seus processos e sua atual 

situação financeira 

 

Nesta atividade será necessário que o estagiário leia o estatuto e regimento internos do 

banco, para que possa entender a dinâmica de funcionamento do empreendimento. 

Deverá se ater às atividades cotidianas do banco, conhecendo todos os seus processos. 



Além disso, deverá entender a atual situação financeira da instituição. O entendimento 

de todo o contexto atual da organização é de extrema importância para o 

desenvolvimento das atividades indicadas posteriormente. 

  

3.2        Participar do desenvolvimento e execução do planejamento estratégico 

proposto para a organização 

 

 Na busca da viabilização da continuidade dos trabalhos do banco foi identificada 

a necessidade de buscar alternativas para auxiliar na manutenção do mesmo no mercado 

em que atua. Quanto à isso, algumas atividades que serão realizadas pelo estagiário: 

• Buscar editais para possível capitalização do banco; 

• Contribuir com a formulação e a execução do planejamento estratégico: auxiliar 

na formulação de objetivos iniciais; criação de um plano de ação para o alcance 

dos mesmos; auxiliar na implementação das atividades no cotidiano da 

organização e buscar colaboradores e apoiadores que estejam interessados à 

contribuírem com o banco. 

3.4         Contribuir e sugerir para as atividades futuras e os serviços do banco 

Viabilizar propostas levando em consideração os dados levantados, de forma que 

possam ser construídas novas atividades para a próxima etapa. Onde é desejada uma 

forma de consultoria e acompanhamento aos clientes para desenvolver corretamente a 

aplicação do empréstimo realizado.  

3.5         Cronograma de atividades 

  

Semana Atividade 

1 Ler o estatuto, o regimento interno, 

conhecer as atividades e entender a 

situação econômica do banco.  

2 Buscar editais para capitalização do banco. 

 

3 Auxiliar na formulação do planejamento 

estratégico para o banco - criação dos 

objetivos e ações a serem desenvolvidas. 

4 Construção e avaliação de soluções para o 

empreendimento a partir do que já foi 

desenvolvido no planejamento estratégico. 

5 Desenvolvimento de relatório final. 

6 Reunião e apresentação do relatório final. 

  

Observações: 



1.      Reuniões mensais com o GT do BANPOPE e os integrantes do 

empreendimento. (2 reuniões) 

2.      Reuniões semanais com o GT do BANPOPE e a funcionária do 

BANPOPE. (8 reuniões) 

3.      6 horas diárias de serviço. 

  

4          Equipes e horários 

  

Aspectos necessários para o desenvolvimento das atividades do estágio: 

  

•  Ter cursado a disciplina de Estatística I e II; 

•  Conhecimentos intermediários em Excel; 

•  Disponibilidade de 6h; 

 

 

 


