
 
 

 

Regulamento do Projeto Pioneiros 

 

O projeto Pioneiros é promovido pela concessionária Água de Teresina e visa aprofundar o 

conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação de diferentes profissões.  De 

forma prática os jovens irão aprender sobre diferentes áreas da empresa e sobre os serviços de 

infraestrutura e saneamento, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, o senso de 

responsabilidade, a criatividade e a inovação dos estudantes do ensino médio da rede pública.  

Alinhado à Política de Investimento Social e ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 

norteiam todos os projetos sociais da empresa, o projeto Pioneiros busca valorizar a educação 

como meio de desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de escolas públicas através do 

contato direto com profissionais da empresa.  

Outros objetivos: 

• Contribuir para a redução da evasão escolar no ensino médio, já que a participação do 

aluno fica condicionada à frequência na sua instituição de ensino. 

• Estimular a visão social do aluno na identificação e integração com os conhecimentos 

obtidos em seu processo de aprendizagem 

• Desenvolver conceitos de cidadania e inclusão Social através do Saneamento e seus 

benefícios 

 

 

1. QUEM PODE PARTICIPAR: 

Poderão participar alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos, matriculados nas escolas da rede 

pública do município de Teresina   

 

2. COMO FUNCIONA O PROJETO: 

O projeto consiste nas seguintes etapas:  

1. Doze atividades na concessionária  

a. Palestras 

b. Workshops 

c. Visitas em campo/instalações da empresa 

2. Cada escola seleciona 2 alunos que formarão uma dupla  

3. A dupla elabora um projeto a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto 

visando solucionar um problema, sensibilizar a coletividade da importância do saneamento 

e seu uso correto ou contribuir para a melhoria nos sistemas de saneamento no seu 

bairro/Região/Cidade; 

4. No decorrer do projeto cada dupla escolhe um dos profissionais que estarão apresentando 

seus setores de trabalho como TUTOR de seu projeto 



 
 

 

i. O Papel do Tutor será de apoiar os trabalhos a serem apresentados a 

comissão julgadora na solução de dúvidas, apoio tecnológico/recursos 

técnicos e físicos. O tutor não poderá fazer parte da comissão julgadora. 

 

3. Os alunos apresentam seus projetos finais a um comitê de executivos da Águas de 

Teresina, que escolhem os 3 melhores trabalhos 

4.  Na 2ª quinzena de novembro/2019, na cerimônia de formatura com a presença dos 

familiares, haverá a divulgação dos 3 trabalhos que se destacaram pela 

importância/relevância social e aplicabilidade 

5. Os 3 trabalhos concorrerão ao melhor trabalho das concessionárias da AEGEA do Brasil; 

A divulgação será realizada em evento em São Paulo após a indicação dos melhores 

trabalhos do Brasil (não obrigatoriamente classificados por região) e terão direito a: 

a. Premiação (a ser definida); 

b. Participação do evento em São Paulo com direito a um acompanhante com todas 

as despesas pagas.  

COMO PARTICIPAR: 

Os interessados deverão ter entre 15 e 18 anos e estar matriculados em escolas da rede pública 

de ensino Teresina, cursando uma das séries do ensino médio. As inscrições devem ocorrer de 

01/08/2019 até 16/08/2019, através do preenchimento da ficha de inscrição, disponível em 

www.águasdeteresina.com.br. Além disso, o (a) aluno (a) deve enviar uma carta de 

apresentação de até 1 (uma) página de próprio punho, descrevendo porque ele/ela deve ser um 

dos 30 (trinta) estudantes selecionados para o projeto. 

 Não serão aceitas inscrições sem a ficha padrão e a carta de apresentação. 

O formulário e a carta poderão ser scaneados e enviados para o email: 

social.ath@aguasdeteresina.com.br ou deixados nas escolas até 16/08/2019 

Entre 19 e 23/08/2019 será realizada uma eleição nas escolas relacionadas para a escolha dos 

participantes (edital anexo) 

As inscrições selecionadas/eleitas terão entre 26/08/2019 e 30/08/2019 para a inscrição no 

programa e apresentação dos seguintes documentos: 

✓ Comprovante de matrícula da instituição de ensino de que o aluno está matriculado. 

✓ Cópia atualizada do Histórico escolar  

✓ Cópia do RG e CPF do estudante; 

✓ Cópia do RG e CPF do representante legal, se menor de idade; 

✓ Termo de autorização assinado pelo responsável legal; 

✓ Cópia do Comprovante de residência; 

Os documentos  devem ser enviados para o e-mail social.ath@aguasdeteresina.com.br.   Ou 

entregues pessoalmente na sede da AGUAS DE TERESINA, Av. Camilo Filho, 1960 – Bairro:  Todos 

os Santos TERESINA-PI.  

Em caso de desistência ou não comparecimento dos selecionados, haverá uma 2ª chamada que 

ocorrerá até 02/09/2019. 

http://www.águasdeteresina.com.br/
mailto:social.ath@aguasdeteresina.com.br
mailto:social.ath@aguasdeteresina.com.br.


 
 

 

O programa interno terá inicio dia 03/09/2019 e termino previsto para 17/10/2019 

 

6. CARGA HORÁRIA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. As atividades realizadas na ÁGUAS DE TERESINA terão como conteúdo aspectos voltados 

ao ambiente corporativo e fatores relevantes na busca dos resultados, tais como:  

• Liderança, proatividade, gestão/controles, indicadores de desempenho, trabalho 

em equipe, comunicação, relacionamento interpessoal/interdepartamental, 

produtividade e importância do conhecimento como base ao profissionalismo, 

entre outros. 

• Dentro do processo de atuação da AEGEA itens como: Saneamento, Processo de 

Tratamento de Água e de Esgoto, Ética e Combate à Corrupção, Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do trabalho, O Papel da Área Comercial, prestação de Serviços, 

Jurídico, Comunicação Empresarial, Recursos Humanos, Responsabilidade Social, 

Engenharia, Planejamento Empresarial, Tecnologia da Informação. 

• Habilidades que serão abordadas, (exposição)Falar Bem em Público, Como Elaborar 

um Projeto, planejamento, comportamento, relacionamento e visão holística, entre 

outros. 

2. Recursos utilizados: palestras ministradas por representantes da concessionária, 

atividades práticas, visitas em instalações.  

3. Durante os eventos os alunos selecionados terão a oportunidade de conhecer diferentes 

profissões e carreiras de forma aplicada.  

4. Os doze encontros ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 13:30 às 17:30h, na sede da 

concessionária Águas de Teresina localizado na Avenida Professor Camilo Filho, 1960 

Todos os Santos, Teresina/PI, com carga horária total de 48h.  

5. Durante os eventos os alunos receberão informações que servirão para elaboração de 

um projeto final visando solucionar um problema, sensibilizar a coletividade da 

importância do saneamento e seu uso correto ou contribuir para a melhoria nos 

sistemas de saneamento no seu bairro/região,  

Trabalho final: 

• Durante os eventos os alunos deverão escolher um dos profissionais para a tutoria dos 

trabalhos. Este profissional deverá acompanhar o trabalho da dupla 

apoiando/orientando para a otimização dos recursos internos da empresa e sua 

aplicação ao projeto 

• Prazo de elaboração: 20 dias  

• O trabalho deverá ser impresso e apresentado pela dupla ao comitê julgador 

presencialmente.  

• Os critérios técnicos que serão avaliados:  relevância social, criatividade, aplicabilidade, 

inovação, apresentação, recursos utilizados, compreensão do projeto e trabalho em 

equipe. Cada jurado vai avaliar subjetivamente o projeto individualmente e 

posteriormente um debate conjunto com as considerações finais 

• O comitê julgador/avaliador será constituído dos seguintes membros: 

o Diretor executivo da concessionária 

o Diretor Presidente da concessionária 

o Gerente de Engenharia 



 
 

 

o Gerente administrativo 

o Gerente de responsabilidade social 

o Representante da secretaria estadual de educação 

o E 6 lideres comunitários das áreas relacionadas 

Cronologia do projeto: 

 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS: 

• Vale-transporte; 

• Kit boas-vindas (mochila, caneta, caderno); 

• Lanche.  

Os alunos que faltarem a três ou mais encontros e não apresentarem atestado médico ou 

justificativa relacionada a motivo de força maior, automaticamente estarão eliminados do 

projeto.  

 

6. CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO: 

A formatura ocorrerá em cerimônia especial, a qual contará com a presença dos familiares, 

gestores da concessionária e convidados especiais, em data, horário e local a serem 

confirmados. No evento será entregue um diploma de conclusão e serão anunciados os três 

melhores projetos para concorrer à etapa nacional do projeto Pioneiros, da Aegea Saneamento. 

Os projetos selecionados receberão uma premiação a ser definida. 

Os que não apresentarem o projeto final no prazo estipulado não receberão o diploma de 

conclusão e não terão direito à participação da cerimônia de encerramento.  

 

7. OUTRAS DISPOSIÇÕES: 

Qualquer item não previsto neste regulamento passará por avaliação dos organizadores do 

Projeto e poderá ser alterado unilateralmente. 
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