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CHAMADA PÚBLICA - PROJETO REDES – FORMAÇÃO EM EMPREGABILIDADE – 

ÁREA INDUSTRIAL - RIO GRANDE 

 
1. Objeto 

Esta chamada pública está vinculada ao curso promovido pelo Redes, projeto da Fundação Bunge, que tem 

como objetivo apoiar a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, por meio da oferta de curso de 

formação em empregabilidade, estruturado no desenvolvimento das capacidades comportamentais e 

socioemocionais. Após a formação, os/as participantes passam a integrar um banco de currículos, e podem 

ser, à critério exclusivo da coordenação do projeto, encaminhados/as para processos seletivos na região de 

Rio Grande (RS). Qualquer contratação relativa fica à critério exclusivo dos/as empregadores/as 

envolvidos/as, não havendo qualquer garantia nesse sentido.  

 

2. Do curso  

O curso será oferecido pelo Redes de maneira presencial, no seguinte formato:  

• 8 aulas presenciais aos sábados, a partir de 01/10/2022, entre 09h e 12h na unidade da Bunge - 

Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4350 - Industrial Tamandaré, Rio Grande – RS; 

• Uma semana de imersão no ecossistema Bunge, entre os dias 24 e 28/10/2022, entre 14h e 17h na 

unidade Bunge – Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4350 - Industrial Tamandaré, Rio 

Grande – RS; 

• As datas antes mencionadas estão passíveis de mudança mediante aviso prévio. 

 

2.1. Dos objetivos do curso 

O Curso visa desenvolver as capacidades comportamentais e socioemocionais dos/as selecionados/as, com 

o objetivo de torná-los/as mais aptos/as a participarem de processos seletivos em empresas de Rio Grande 

(RS) e região.  

 

2.2. Do Cronograma 

As aulas serão distribuídas de acordo com o cronograma: 

 

Data Atividade 

08/09/2022 Abertura das inscrições 

15/09/2022 Encerramento das inscrições 

19/09/2022 Anúncio dos/as selecionados/as 

01/10/2022 Início das aulas 

08/10/2022 2ª Aula 

15/10/2022 3ª Aula 

22/10/2022 4ª Aula 

24/10/2022 Imersão (Seg) 

 

 

2.3. Da certificação 

A certificação será realizada pela Fundação Bunge, entidade sem fins lucrativos responsável pelo Redes, 

estando condicionada à frequência mínima de 75% (setenta e cinco por centro) em todas as atividades. 

 

3. Da bolsa-auxílio 

Aos/às selecionados/as para o curso do Redes será paga uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 500,00, 

durante os dois meses de curso, totalizando R$ 1000,00. A bolsa não configura vínculo empregatício com o 

Redes, Fundação Bunge ou Bunge e tem apenas como objetivo custear possíveis despesas de transporte e 

alimentação. A bolsa será paga por meio de transferência bancária para os dados bancários fornecidos 

25/10/2022 Imersão (Ter) 

26/10/2022 Imersão (Qua) 

27/10/2022 Imersão (Qui) 

28/10/2022 Imersão (Sex) 

29/10/2022 5ª Aula 

05/11/2022 6ª Aula 

12/11/2022 7ª Aula 

19/11/2022 8ª Aula 
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durante a inscrição, que devem ser atrelados ao mesmo CPF da pessoa inscrita. A primeira parcela será 

paga após o início do curso. 

 

4. Do pós-curso 

Após a realização do curso, os/as participantes serão automaticamente incluídos/as em um banco de 

currículos, podendo ser encaminhados/as para eventuais vagas de emprego na região. Esse 

encaminhamento é um processo que ocorre à 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 à critério 

exclusivo dos/as empregadores/as envolvidos/as, não havendo nenhuma garantia aos/as participantes do 

projeto de indicação ou de contratação posterior.  

 

5. Das inscrições 

As inscrições serão realizadas pelo link https://airtable.com/shrH36IcJ3EmLNW35. Para realizar a 

inscrição, é preciso preencher integralmente o questionário disponibilizado no link entre 08/09/2022 e 

15/09/2022 até às 23h59 (horário de Brasília), inclusive com a anexação solicitada do currículo do/a 

candidato/a. 

 

6. Dos requisitos 

O processo seletivo é destinado exclusivamente a candidatos/as maiores de 18 anos, que tenham concluído 

ou estejam cursando cursos técnicos ou profissionalizantes nas áreas de Automação Industrial, 

Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica ou Mecânica. No caso de ainda estarem 

cursando, somente serão aceitos aqueles/as com conclusão prevista para dezembro de 2022. É 

imprescindível a apresentação de certificado de conclusão ou declaração escolar, comprovando a formação 

mencionada. É mandatório que o/a candidato/a forneça o número do PIS (Programa de Integração Social) 

no momento da inscrição, sendo a ausência desse um dos critérios de desclassificação.  

 

7. Do processo seletivo 

Serão disponibilizadas 30 vagas. O processo seletivo compreenderá dois critérios: (I) análise do currículo 

anexado na inscrição, à critério exclusivo da coordenação do Projeto; e (II) entrevista presencial no 

Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – o horário e local exatos serão informados pelo agente 

local a partir dos dados de contato fornecidos durante a inscrição. 

 

8. 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/  

 

 

9. Da lista de espera 

Demais candidatos/as não selecionados/as irão compor uma lista de espera e podem ser chamados mediante 

desistência dos/as selecionados/as.  

 

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, 08 de setembro de 2022 – SP 

Fundação Bunge 
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