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Conheça a EJA CONSULTORIA

A Empresa Júnior de Administração, EJA Consultoria,
é uma das EJ’s mais conceituadas e premiadas do Nordeste.
Com 25 anos de experiência no mercado, suas consultorias

foram responsáveis por impactar dezenas de empreendedores 
paraibanos ano após ano.

Formada e gerida por estudantes da Universidade Federal
da Paraíba - UFPB, os projetos contam com a orientação de

professores da instituição, ajudando ainda mais no
desenvolvimento dos membros.

Depois de um ano de 2016 histórico, em que a EJA bateu
todas as metas de projetos e faturamento (incluindo seu recorde

histórico em projetos fechados), a EJ se tornou umas
das empresas juniores de alto impacto do MEJ.

Em 2017 o nosso desa�o é continuar impulsionando o
empreendedorismo paraibano com consultorias que impactam

a sociedade aliado a uma cultura interna de resultados.

Ficou curioso para saber mais?
então confere que tem outros detalhes.
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Movimento EMPRESA JÚNIOR

O Movimento Empresa Júnior surgiu na decada de 80
na França e chegou ao Brasil logo depois.

Fundada no ínicio dos anos 90, a EJA Consultoria
foi a primeira Empresa Júnior da Paraíba,
e ainda é considerada referência para o

movimento no estado.

Ser empresário Júnior signi�ca não se contentar
com o que a universidade te oferece; por

essa razão, você busca os diferenciais necessarios
para crescer na carreira.

Cada vez mais forte, o movimento vem se destacando
com sua busca pela transformação por meio de cultura

empreendedora e aprendizado por projetos,
impactando toda a sua região e se lapidando.
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Empresa de RESULTADOS

Para o Brasil 2016 foi um ano cheio de emoções.
Todos tiveram motivos para rir ou chorar no ano

que quase não acabou. Porém, para a EJA, sem dúvida,
2016 foi um ano inesquecivel.

A empresa passou por diversas transformações, desde
sua estrutura organizacional, até o mindset de seus membros.
O engajamento com o movimento Empresa Júnior aumentou

ainda mais.

Porém, você deve se perguntar: o que tanta 
mudança signi�cou? Bem, nossos resultados falam por si:

16 projetos fechados (aumento de mais de
30% quando comparado a 2015).

E como todos sabem, equipe que bate meta é recompensada
por isso: A EJA Consultoria se tornou uma
empresa júnior de alto impacto, aquela que

alcança seus objetivos.
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Nossos PARCEIROS



Impactando a SOCIEDADE

Impactar a sociedade e desenvolver os cidadãos que
serão os responsáveis por tomar as decisões no

Brasil é a grande meta da Brasil Júnior.

Todo o seu planejamento, focando em resultados, tem
como base tornar seus membros cada vez mais

comprometidos com os objetivos de suas empresas
juniores.

Na EJA não é diferente.

Imagine como é impactar o empreendedorismo em seu
estado natal, ajudando a desenvolver e impulsionar

todo o potencial de seus clientes.

Imagine como é planejar, gerenciar e
implementar assuntos que você aprende na Universidade.

Imagine como é liderar equipes e ter contato
com clientes.

Curtiu? Então venha fazer
a diferença no MEJ.
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2017

Programa
Trainee

Pare de imaginar e seja
um membro do nosso time.

 Se liga como:

AS INSCRIÇÕES JÁ 
ESTÃO ABERTAS!
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ESCANEIE O CÓDIGO QR ACIMA OU
VISITE NOSSO SITE E INSCREVA-SE!



ejaconsultoria.com.br
facebook.com/ejaconsultoriaUFPB  @ejaconsultoria


