
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

PROGRAMA VERTENTES 2021 - JORNADA NA INDÚSTRIA

A Fundação Iochpe, com sede na Rua dos Pinheiros, 870, 19º andar, São Paulo/SP,
em parceria com o Grupo Mais Unidos, com sede na Rua Cônego Eugênio Leite,
623, São Paulo/SP, informam que abriram inscrições para jovens considerados pretos
e pardos, com residência na cidade de Piracicaba/SP, participarem do Programa
Vertentes 2021 - Jornada na indústria, que tem por objetivo contribuir na formação
básica para a vida e para o trabalho voltada ao empreendedorismo social e ao
intraempreendedorismo na indústria para as pessoas participantes.

São ofertadas 400 vagas para o curso online com 405 horas de formação, mentoria
individual online com profissionais do mercado e ajuda de custo.

As inscrições online estarão abertas a partir das 00h01 do dia 13/08/2021 e
encerram-se às 23h59 do dia 02/09/2021.

As atividades ocorrerão entre 13/09/2021 e 17/12/2021, conforme calendário
detalhado a ser divulgado aos candidatos aceitos.

1. DO PROCESSO SELETIVO:

1.1. O PROGRAMA

O Programa Vertentes tem carga horária total de QUATROCENTOS E CINCO (405)
horas e tem como objetivos:

● Oferecer uma formação voltada ao letramento racial, à aprendizagem em rede,
ao autoconhecimento e à construção de um projeto de vida e trabalho alinhado
às experiências pessoais e aspirações profissionais;

● Promover formação profissional de qualidade, por meio do desenvolvimento de
competências básicas para o mundo do trabalho e competências específicas
para empreender na comunidade ou na indústria.

● Aumentar a empregabilidade dos(as) participantes, auxiliando na identificação
de posições no mercado de trabalho da região mais adequada ao seu perfil.
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O curso acontecerá remotamente, por meio das plataformas Mentorare e eFormare,
mantidas pela Fundação Iochpe, durante 4 meses, com dedicação média de 5 horas
por dia, incluindo atividades online, momentos de reflexão, desafios a serem
realizados em casa ou na comunidade, dentre outras estratégias de aprendizagem.

A primeira etapa do curso será pelo aplicativo Mentorare, pelo qual os(as)
participantes terão a oportunidade de se conhecer melhor e construir um projeto de
vida e trabalho em uma trilha autoinstrucional (sem mediação) que totaliza 42h. Em
seguida, terão ainda uma mentoria individual e personalizada com profissionais
experientes de mercado, com CATORZE (14) horas de orientações online para um
aprofundamento do processo de autoconhecimento e aprimoramento e implantação do
projeto de vida e trabalho.

O restante do curso será realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem eFormare,
no qual os(as) participantes serão reunidos em turmas com no máximo 34 alunos,
cada turma tendo um(a) educador(a) dedicado(a) atuando como tutor(a). Poderão ser
criados grupos no aplicativo WhatsApp com a turma, o(a) tutor(a) e um membro da
FUNDAÇÃO IOCHPE para acompanhamento do desenvolvimento dos jovens, envio
de atividades e promoção da interação entre os(as) participantes.

O Programa contempla as seguintes etapas:

Etapa Carga horária

Formação básica 80h

Formação socioemocional e mundo do trabalho 175h

Formação específica 150h

1.2 CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição De 13/08 a 02/09/2021
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Seleção De 03/09 a 10/09/2021

Formação De 13/09/2021 a 17/12/2021

Evento de encerramento 20/12/2021

Apoio à empregabilidade De 03/01/2022 a 31/03/2022

1.3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Para a inscrição, é necessário que a pessoa interessada atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos:

● Se autodeclarar negro(a) (preto(a) ou pardo(a));
● Ter entre 18 e 29 anos;
● Residir na cidade de Piracicaba/SP e região;
● Ter renda familiar média por pessoa* de até um salário-mínimo.

* Renda familiar média por pessoa (per capita): soma da renda (formal e informal) de todas as pessoas que moram na
residência, em um determinado mês, dividida pela quantidade de moradores. Ex: R $1.000,00 + R $1.000,00 (R
$2.000,00; total da soma das rendas) ÷ 4 (total de moradores) = R$ 500,00 por pessoa.

1.4. DADOS PARA INSCRIÇÃO

Para participar do processo seletivo do Programa Vertentes 2021, o(a) candidato(a)
deve passar por algumas etapas de inscrição, que serão detalhadas mais abaixo neste
documento.

Ao se inscrever, o(a) candidato(a) entende que os dados pessoais são necessários
para o fornecimento da contrapartida de seleção e acesso à formação prevista no
programa, conforme o artigo 7º,V da LGPD1. Já os dados pessoais sensíveis são
utilizados para o exercício regular do direito de promover a redução das

1 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: V -
quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a
contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
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desigualdades, com base no Art. 3º, III da Constituição Federal2 respaldado pelo Art.
11º, II, d, da LGPD3.

Os dados pessoais tratados terão como exclusiva finalidade processar a inscrição no
Processo Seletivo e a participação do(a) candidato(a) no Programa Vertentes 2021,
incluindo formas de contato, análise de perfil, inserção em mailing, envio de e-mails
sobre conteúdos e eventos dos organizadores, avaliação dos resultados do programa
(garantindo, sempre que possível, a anonimização dos dados) e armazenamento para
fins de oferecimento de vagas de emprego ou cursos semelhantes.

Os dados pessoais tratados não serão transferidos a terceiros, exceto em situações
permitidas ou exigidas pela legislação, para desenvolvimento e avaliação do impacto
deste programa e para compartilhar com a empresa que operacionalizará a concessão
de vale-alimentação mensal pelo prazo de duração da formação aos participantes
selecionados, quando não serão compartilhados os dados sensíveis, para a proteção
do seu titular. Eles serão eliminados em até 5 anos após término do tratamento, exceto
aqueles cujo armazenamento seja decorrente de obrigação legal ou de interesse
legítimo dos controladores.

Os dados pessoais sensíveis são utilizados como critério de seleção, portanto, são
coletados de forma obrigatória, ou seja, independentemente do consentimento do
titular. Ademais, os dados pessoais sensíveis poderão ser utilizados para a finalidade
de pesquisa para a criação de indicadores sobre o impacto do projeto somente de
forma anonimizada, ou seja, desvinculados do titular de dados pessoais. (Por
exemplo: 50% dos jovens pardos que acessaram o curso foram inseridos em vagas
formais de trabalho)

O Grupo Mais Unidos e a Fundação Iochpe se comprometem a garantir a proteção
dos dados pessoais dos candidatos. Para maiores informações relativas à proteção de
dados, os candidatos poderão acessar a Política de Privacidade do Mentorare
(mentorare.org.br/privacidade) e do eFormare (eformare.org.br/privacidade), ou entrar
em contato através do e-mail vertentes@fiochpe.org.br.

3 Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas
seguintes hipóteses: II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses
em que for indispensável para: d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e
em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307,
de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil III -
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
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2. DAS ETAPAS

2.1. INSCRIÇÃO

A primeira etapa do processo seletivo será a inscrição, realizada em um formulário
online a ser preenchido pelo(a) candidato(a) por meio do link
https://forms.gle/KsJEpLHi3vhZ1cT9A. Neste endereço eletrônico, o(a) candidato(a)
deverá preencher alguns dados, sendo eles:

● Nome civil e social, completo;
● Data de nascimento;
● RG e CPF do candidato(a);
● Telefone/WhatsApp e e-mail de contato;
● Cidade de residência e endereço completo;
● Link de rede social.

2.2. SELEÇÃO

Encerrado o prazo das inscrições, os(as) candidatos(as) que atenderem aos
requisitos definidos no item 1.3 deste edital passarão por um processo de seleção
que terá como critérios:

1. 50% das vagas serão reservadas, prioritariamente, para mulheres;
2. Ordem de inscrição;

Caso o número de inscritos que atendam aos requisitos definidos no item 1.3, não
atinja o número de vagas disponíveis, as vagas serão direcionadas a outros grupos
vulneráveis a serem definidos pelo Grupo Mais Unidos e pela Fundação Iochpe.

3. FORMAÇÃO

Todos(as) os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão cadastrados(as) em uma
turma específica para o Programa Vertentes 2021. Os(as) candidatos(as)
cadastrados(as) receberão dados de acesso (usuário e senha) às plataformas
Mentorare e eFormareno no e-mail cadastrado para participar da formação descrita no
item 2.3. Os dados de acesso são pessoais e intransferíveis, sendo os seus titulares
os responsáveis pela guarda de suas informações.
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Com esses dados, os candidatos cadastrados terão acesso aos seguintes conteúdos:

● Mentorare:
○ Aprendizagem em rede: 10h
○ Autoconhecimento: 20h
○ Projeto de vida e trabalho: 12h
○ Mentoria: 8h

● eFormare:
○ Formação básica: 30h
○ Formação socioemocional e mundo do trabalho: 175h
○ Formação específica: 150h

No Mentorare, os(as) participantes terão sessões de mentoria com profissionais
voluntários de empresas, que ocorrerão em datas e horários sugeridos pelo(a)
mentor(a) pelo próprio aplicativo Mentorare e confirmados pelo(a) jovem mentorado(a),
envolvendo até catorze (14) reuniões individuais online de 1 hora, em plataforma
virtual indicada pelo(a) mentor(a).

Já a formação no eFormare contará com a participação de educadores(as) negros(as)
contratados(as), em proporção de 1 para no máximo 34 alunos(as). Poderão ser
criados grupos no aplicativo WhatsApp com a turma, o(a) tutor(a) e um membro da
FUNDAÇÃO IOCHPE para acompanhamento do desenvolvimento dos jovens, envio
de atividades e promoção da interação entre os(as) participantes. Não se encoraja o
compartilhamento de dados pessoais no âmbito desta rede social além daqueles que
forem estritamente necessários para as interações que se deseja promover.

A formação está prevista para término em 17/12/2021, sendo recomendada uma
dedicação média de 5 horas por dia e 20% (vinte por cento) deste tempo em tela
(média 3h/semana).

3. ENCERRAMENTO

A cerimônia de encerramento do Programa Vertentes 2021 será no dia 20/12/2021,
em um evento online, cujo horário e informações de ingresso na sala virtual serão
divulgados oportunamente.
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Cada candidato(a) poderá se inscrever com um único CPF na plataforma online.
Caso seja identificado que um(a) participante utilizou dois ou mais CPFs para
participar do processo, ele(a) será desclassificado imediatamente, sem necessidade
de prévio aviso.

4.2. A inscrição neste programa representa a aceitação pelo(a) participante de todas
as disposições do presente edital, inclusive responsabilizando-se pela veracidade das
informações que declarar em todo o processo.

4.3. A prestação de informações falsas pelo(a) candidato, apurada posteriormente à
aprovação no processo seletivo, implicará a sua imediata exclusão do programa, sem
prejuízo às demais responsabilidades legalmente cabíveis.

4.4. Este processo é conduzido pela equipe da Fundação Iochpe, em parceria com o
Grupo Mais Unidos, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis, em qualquer
etapa.

4.5. A Fundação Iochpe e o Grupo Mais Unidos podem, a qualquer momento e a seu
único e exclusivo critério, substituir a ajuda de custo por cestas básicas, chips de
acesso à internet ou quaisquer outros itens.

4.6. O contato com os organizadores poderá ser feito a qualquer tempo pelo e-mail
vertentes@fiochpe.org.br.
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