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EDITAL 01/2020 - DIR FATEC Pindamonhangaba 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA ONE (ORACLE NEXT EDUCATION) 
EM PARCERIA COM A GERDAU 

 

DEFINIÇÃO 

A GERDAU oferece a oportunidade a alunos da Fatec Pindamonhangaba de 
participar do Programa ONE (Oracle Next Education), que tem por objetivo promover 
acesso a conhecimento de tecnologia da informação e empreendedorismo.  O curso 
tem 4 trilhas, sendo que 3 são relacionadas a programação (Lógica de programação  
Java jr. e Front End) e 1 relacionada a empreendedorismo.    

 

QUANTIDADE DE VAGAS 

A GERDAU subsidiará 25 vagas para alunos regularmente matriculados na Fatec 

Pindamonhangaba, distribuídas da seguinte maneira.  

- 5 vagas para alunos do curso de Projetos Mecânicos. 

- 5 vagas para alunos do curso de Processos de Soldagem. 

- 5 vagas para alunos do curso de Processos Metalúrgicos. 

- 5 vagas para alunos do curso de Gestão de Negócios e Inovação. 

- 5 vagas para alunos do curso de Manutenção Industrial.  

 

Caso não haja candidato inscritos considerados aptos pela comissão de seleção em 

um dos cursos, as vagas não preenchidas serão redistribuídas para alunos de 

demais cursos, respeitando a lista classificatória.  

A Gerdau também está oferecendo 15 vagas para um curso de Mentoria Online, que 

tem foco em preparação para o mercado de trabalho. No Mentoria, o jovem tem uma 

trajetória de duas a três semanas de aulas com um profissional da Gerdau 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Para participar do programa, o aluno deve estar regularmente matriculado em um 

dos cursos da Fatec Pindamonhangaba.  

O programa demanda pessoas com o seguinte perfil:  

- familiaridade com uso de tecnologia da informação e comunicação; 
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- perfil proativo; 

- disponibilidade de tempo para participar do programa de formação; 

- vontade de aprofundar em programação; 

- perfil empreendedor.  

 

DURAÇÃO DO PROGRAMA 

O programa terá início em 12/10/2020, quando os alunos selecionados receberão 

senha acesso à plataforma.  

Os alunos selecionados terão até 6 meses para integralizar o curso, que é inteiramente 

online. Caberá aos alunos selecionados gerir seu tempo para concluir o curso no 

período definido.  

Os alunos terão também acesso a um programa de mentoria profissional, como parte do 

projeto, de participação voluntária. As mentorias serão realizadas em horários a serem 

agendados entre mentor e aluno, durante o período de vigência do programa, conforme 

disponibilidade de horários dos mentores que serão divulgados. 

 

PRAZO E FORMA DE INSCRIÇÃO 

De 14/09/2020 a 28/09/2020. 

A inscrição deverá ser realizada por formulário digital disponível em 

encurtador.com.br/nKPX0 Além do preenchimento das informações cadastrais, no 

formulário o candidato deverá escrever um texto com uma “carta de intenção”, de até 15 

linhas, explicando as motivações para participação do programa. Este texto será usado 

como critério de seleção.  

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A comissão de seleção será composta pelos coordenadores dos cursos.  
Projetos Mecânicos – Profa. Eliane da Silveira Romagnolli de Araújo 
Processos de Soldagem – Profa. Deisi Vieira 
Processos Metalúrgicos – Prof. João Maurício Godoy 
Gestão de Negócios e Inovação – Prof. Sérgio Roberto Montoro 
Manutenção Industrial – Prof. Celio Pacheco de Siqueira 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os candidatos inscritos no programa deverão escrever um texto de até 15 linhas 

explicando as motivações para participação do programa. A Comissão de 

Seleção fará a análise dos textos, com base no perfil demandado prelo programa, 

encurtador.com.br/nKPX0
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conforme descrito em Requisitos para Inscrição, e fará uma classificação dos 

candidatos, em ordem decrescente.  

 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A lista de alunos aprovados para participar do programa será publicada no site da 

Fatec Pindamonhangaba (www.fatecpindamonhangaba.edu.br) no dia 30/09/2020. 

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/

