CHAMADA PÚBLICA – PROJETO REDES DIGITALL – PARCERIA PROGRAMA ORACLE
NEXT EDUCATION – FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA – ÁREA PROGRAMAÇÃO

1. Objeto
Esta chamada pública está vinculada ao programa de formação em tecnologia, Redes DigitALL,
projeto da Fundação Bunge em parceria com o Programa Oracle Next Education, que tem como
objetivo formar pessoas na área de tecnologia e apoiar sua inclusão no mercado de trabalho. O
programa funciona por meio da oferta de curso de formação em tecnologia, com foco em
programação, e na formação socioemocional com foco no desenvolvimento das capacidades
comportamentais para a empregabilidade. Após a formação, os/as participantes passam a integrar um
banco de currículos da Fundação Bunge, e podem ser, a critério exclusivo da coordenação do projeto,
encaminhados/as para processos seletivos. Qualquer contratação relativa fica a critério exclusivo
dos/as empregadores/as envolvidos/as, não havendo qualquer garantia nesse sentido. Durante a
formação os/as participantes também terão acesso ao banco de vagas disponibilizado pelo Programa
Oracle Next Education e poderão se inscrever nas vagas disponíveis e realizar o processo diretamente
com as empresas.
2. Do curso
O curso é integralmente a distância, e é constituído de duas frentes: a formação técnica e a formação
socioemocional. No eixo da formação técnica, os/as selecionados/as integrarão o Programa Oracle
Next Education, com acesso aos conteúdos relacionados com a área de tecnologia, no foco da
programação, Lógica de Programação, Front End ou Back End e OCI (Oracle Cloud Infrastructure),
além de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. No eixo da formação socioemocional serão
trabalhados conteúdos comportamentais, com foco no desenvolvimento pessoal, e voltados para
ampliação da empregabilidade dos/as participantes.
•
•

6 meses de duração, com dedicação média de 20h semanais para realização das atividades, via
plataformas virtuais, que serão oportunamente indicadas (18h do técnico e 2h do
socioemocional);
Encontros mensais de acompanhamento do processo, com interação entre a coordenação do
projeto, palestras sobre temas socioemocionais, diálogos sobre a área de tecnologia e o
contexto empresarial, com duração prevista de 2 horas por encontro;

2.1. Dos objetivos do curso
O Curso visa desenvolver conhecimentos na área de tecnologia, ao mesmo tempo em que amplia as
capacidades comportamentais e socioemocionais dos/as selecionados/as, com o objetivo de tornálos/as mais aptos/as a participarem de processos seletivos na área de tecnologia e programação.
2.2. Do Cronograma
As atividades serão distribuídas de acordo com o cronograma:
Data
Atividade
Outubro/Novembro Pré Inscrição, Inscrições e seleção dos/as participantes
2022
Dezembro
Aulas (técnico e socioemocional)
2022
1º Encontro Mensal
Janeiro
Aulas (técnico e socioemocional)
2023
2º Encontro Mensal
Fevereiro
Aulas (técnico e socioemocional)
2023
3º Encontro Mensal
Março
Aulas (técnico e socioemocional)
2023
4º Encontro Mensal
Abril
Aulas (técnico e socioemocional)
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2023
Maio
2023

5º encontro mensal
• Aulas (técnico e socioemocional)
• Formatura dos/as participantes

2.3. Da certificação
O módulo técnico será certificado pelo Programa Oracle Next Education, a partir de critérios próprios,
previamente estabelecidos e divulgados a todos/as os/as inscritos/as no período de novembro, na
ocasião da efetivação da matrícula.

A certificação se dará por trilhas, Lógica de Programação, Front End ou Back End e OCI (Oracle
Cloud Infrastructure), e os certificados serão emitidos ao final de cada trilha para os respectivos
concluintes. O módulo socioemocional será certificado pela Fundação Bunge, entidade sem fins
lucrativos responsável pelo Redes DigitALL, estando condicionada à frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento). Ambas as certificações são de caráter de formação livre, amparadas pela
Lei nº 9394/1996 e regulamentadas pelo Decreto nº 5.154/ 2004.

3. Da empregabilidade
Após a realização do curso, os/as participantes serão automaticamente incluídos/as em um banco de
currículos do Redes, podendo ser encaminhados/as para eventuais vagas de emprego na área de
tecnologia. Esse encaminhamento é um processo que ocorre a critério exclusivo da coordenação do
Redes, de acordo com vagas disponíveis e perfis avaliados como aderentes às posições selecionadas.
Da mesma forma, a participação nos processos seletivos e as decisões relativas a eventuais
contratações ocorrerão a critério exclusivo dos/as empregadores/as envolvidos/as, não havendo
nenhuma garantia aos/as participantes do projeto de indicação ou de contratação posterior. Durante a
formação os/as participantes já terão acesso ao banco de vagas do programa do Programa Oracle Next
Education e poderão se inscrever nas vagas disponíveis e realizar o processo diretamente com as
empresas.
4. Das pré-inscrições
As inscrições serão realizadas pelo link https://airtable.com/shrMG8FumveSOad7w. Para realizar a
inscrição, é preciso preencher integralmente o questionário disponibilizado no link entre 17/10/2022 e
07/11/2022 até às 23h59 (horário de Brasília), inclusive com a anexação solicitada do currículo do/a
candidato/a. INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ O DIA 16/11/2022
5. Dos requisitos
O processo seletivo é destinado exclusivamente a candidatos/as maiores de 18 anos, que tenham
concluído ou estejam cursando o Ensino Médio, em escolas públicas ou particulares com bolsa. Exigese ainda, o interesse pela área de tecnologia e programação, e que tenha disponível para seu uso um
computador com acesso à internet.
6. Do processo seletivo
Serão disponibilizadas 200 vagas. O processo seletivo ocorrerá mediante análise do currículo anexado
na inscrição, a critério exclusivo da coordenação do projeto. Em casos específicos, poderão ser
realizadas entrevistas online para esclarecimento de dúvidas, em data, horário e plataforma
previamente informadas.
7. Dos/as selecionados/as
A lista dos/as selecionados/as será publicada no site da Fundação Bunge, na área novidades:
https://fundacaobunge.org.br/novidades/
8. Da lista de espera
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Demais candidatos/as não selecionados/as irão compor uma lista de espera e podem ser chamados
mediante desistência dos/as selecionados/as.
9. Da inscrição e início das aulas
Após a divulgação dos/as selecionados/as, estes terão até 21/11/2022 para a realização da inscrição
sendo o início das aulas no dia 01/12/2022.
10. Dúvidas
Quaisquer questões não previstas nesta Chamada Pública, serão resolvidas à critério exclusivo da
coordenação do projeto, que pode ser contatada através do e-mail somospartedoredes@gmail.com

São Paulo, 17 de outubro de 2022 – SP
Fundação Bunge
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