
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N 001/2021, de 12 de 

AGOSTO DE 2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA LEVAR AO JOVEM 

ATRAVÉS DA TECNOLOGIA, A EDUCAÇÃO, CULTURA DE 

EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO. 
 

 
A FUNDAÇÃO MENDES COSTA torna público o edital para a seleção de jovens a partir 

de 18 anos para o Projeto ONE (Oracle Next Education), um inovador hub de acesso ao 

conhecimento de tecnologia e empreendedorismo, e que ao final conecta os novos talentos 

com oportunidades no mercado de trabalho. 
 
 

1. DO PROJETO 

 

1.1. O Projeto ONE é uma plataforma de educação e empregabilidade para formar e 

posicionar profissionais do futuro, proporcionando desenvolvimento pessoal e 

profissional para os jovens. 

 

1.2. O Projeto conta com duração de 6 meses que vai oferecer cursos para desenvolver 

hard e soft skills (Hard skills: habilidades técnicas e Soft skills: habilidades 

comportamentais), com foco em programação e empreendedorismo, para ajudar jovens a 

se prepararem para o emprego do futuro e ter novas oportunidades no mercado de 

trabalho. 

 

1.3. A formação contará com treinamento on-line de aproximadamente 420 horas 

disponíveis para obter conteúdo técnico em tecnologia, aptidões essenciais para 

aprimorar a comunicação, como se preparar para o mercado de trabalho e práticas de 

como se inovar. 
 

1.4. O Projeto ONE tem o objetivo de transformar o mundo empoderando as pessoas a 

ver os “dados” de forma diferente, ter novas perspectivas e descobrir possibilidades 

infinitas. 

 

1.5. São objetivos do Projeto ONE: 
 

I. Promover inclusão social oferecendo desenvolvimento profissional qualificado em 

habilidades que são tendências de mercado. 

 

II. Contribuir com o aumento da empregabilidade de jovens. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CURSO 

 

2.1. O curso conta com vários conteúdos programáticos e será constituída conforme o 

quadro a seguir: 

 



 

 

 

 

Conteúdos Temática Conteúdo específico 
Carga 

Horária 

Lógica de 

Programação 

Na Carreira Iniciante em 

Lógica de Programação você 

vai entender lógica de 

maneira prática e irá criar 

logo no início programas 

simples com o que você 

aprendeu. Também vai criar 

suas primeiras páginas na 

Web e entender como 

funciona a linguagem 

JavaScript. 

• Os primeiros programas 

com Javascript e 

HTML; 

• Prática com desenhos, 

animações e jogos; 

• A primeira página de 

Web; 

• Prática com desenhos, 

animações e jogos; 

• A primeira página de 

Web. 

120 h 

Java Jr. 

Na Carreira Desenvolvedor 

Java você vai dar os primeiros 

passos com a linguagem, 

aprenderá sobre Orientação a 

Objetos e avançará em seus 

conhecimentos entendendo 

sobre herança, interface e 

exceções. Você também vai 

trabalhar com pacotes entre 

eles o java.lang , e conhecerá 

o java.util e java.io. 

• Introdução à Orientação 

a Objetos; 

• Entendendo herança, 

interface e exceções; 

• Pacotes e java.lang; 

• Conhecendo o java.util; 

• Trabalhando com 

java.io e dominando as 

Collections. 

120h 

Front End 

Na Carreira Desenvolvedor 

Front-End, você vai criar suas 

primeiras páginas na Web, 

utilizando HTML, CSS e 

JavaScript. Vai entender 

também como turbinar suas 

páginas com diversas 

técnicas, conhecerá a 

biblioteca jQuery, que é a 

mais popular do mercado de 

desenvolvimento Web, e 

criará páginas web 

responsivas que se adaptam 

tanto em desktop quanto no 

mobile. 

• Posicionamento, listas e 

navegação; 

• Trabalhando com 

formulários e tabelas; 

• Avançando no CSS e 

programando na 

linguagem da Web; 

• jQuery: Dominando a 

biblioteca mais popular 

do mercado; 

• Web Design Responsivo 

– páginas que se 

adaptam ao mobile. 

140h 

Soft Skills 

Nem só de programação é 

feito o mercado de tecnologia. 

Habilidades empreendedoras, 

organização pessoal e 

trabalho em equipe também 

são fundamentais. Neste plano 

de estudos, reflita sobre 

habilidades essenciais para 

profissionais de sucesso. 

• Empreendedorismo: 

ideia, plano de negócios, 

pitch de entrevistas e 

abrindo uma empresa; 

• Lean Startup e Business 

Model Canvas; 

• Hábitos: Da 

produtividade às metas 

pessoais; 

• Relacionamento 

interpessoal: aprenda a 

lidar melhor com você; 

• Foco: trazendo mais 

resultados para o dia a 

40h 



 

 

dia. 

 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 
 

3.2. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

3.3. Para a realização da inscrição é obrigatório o envio de um e-mail para:  

fundacaomendescosta@pifpaf.com.br informando a intenção de participação. Na 

sequência, será encaminhado uma Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso, 

onde o candidato deverá preencher e redirecionar para o e-mail em questão. 

 

3.4. As informações prestadas na Ficha de Inscrição e no Termo de Compromisso do 

Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando 

a Coordenação no direito de excluí-lo, caso declare falsas informações no ato da 

inscrição. 

 

3.5. No ato da inscrição não será exigido do candidato cópia de nenhum documento, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade expressar a verdade dos dados informados 

na Ficha de Inscrição e no Termo de Compromisso. 

 

3.6. A realização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos 

os dados solicitados da Ficha de Inscrição e no Termo de Compromisso pelo 

candidato. 

 

3.7. Será entregue ao candidato via e-mail o comprovante de inscrição do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

3.8. As inscrições serão realizadas no período de 12/08 a 17/09 de 2021 por meio da 

Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso enviados via e-mail. 

 

3.9. Os candidatos selecionados para a vagas serão direcionados para a etapa de 

verificação das informações prestadas, onde deverão encaminhar a cópia dos 

documentos solicitados (CPF, Identidade, Histórico escolar, Comprovante de 

residência e Comprovante de renda) para comprovação dos dados, sendo necessário 

também a assinatura do Termo de Consentimento para Tratamento de Dados 

Pessoais. 

 

3.9.1. Todos os documentos enviados serão armazenados em pasta restrita e 

excluídos após a finalização do curso. 

 

4. DA OBSERVÂNCIA A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

4.1. As partes desde já concordam que irão observar as normas estabelecidas na Lei 

13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). 
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4.2. As partes estabelecem desde já que os eventuais dados pessoais fornecidos não 

poderão ser utilizados para finalidade diversa da estabelecida contratualmente entre 

as partes.  

 

4.3. A obrigação de observar as disposições previstas na Lei Geral de Proteção de 

Dados subsistirá após o término do curso. 

 

4.4. As partes desde já estabelecem que serão repassados somente os dados pessoais 

estritamente necessários para a execução do objeto previsto contratualmente, 

observando-se assim o princípio da minimização.  

 

5. DAS VAGAS 

 

5.1. Os critérios definidos para a distribuição das vagas foram proporcionalmente 

divididos de acordo com as cidades onde opera as unidades da Empresa Pif 

Paf/Fricasa considerando a sua estrutura física/porte/dimensão. 

 

5.2. Destina-se ao preenchimento de 60 vagas a serem distribuídas entre as unidades: 

 

•   Palmeira de Goiás 8 vagas; 

•   Patrocínio 8 vagas; 

•   Visconde do Rio Branco e Fundação Mendes Costa 11 vagas; 

•   Fricasa 6 vagas; 

•   ECBH e Contagem 9 vagas; 

•   Pará de Minas 6 vagas; 

•   Leopoldina 6 vagas; 

•   Viçosa 6 vagas. 

 

6. DO PERFIL E SELEÇÃO 

 

6.1. Serão considerados os seguintes critérios para a Seleção dos Jovens: 
 

• Ser brasileiro ou possuir nacionalidade brasileira; 

• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e máximo de 25 (vinte e cinco) anos, 

no ato da inscrição; 

• Ser estudante de Escola Pública 

• Atender pelo menos um dos critérios a seguir: 

a) Trabalhar como Jovem Aprendiz na Empresa Pif Paf/Fricasa 

b) Ser filho ou parente de colaborador da Empresa Pif Paf/Fricasa 

c) Ter estudado na Fundação Mendes Costa 

d) Residir nas cidades listadas no item 4.1. 

• Ter disponibilidade de acompanhamento das aulas pelo período máximo de 6 

meses; 

• Ter renda familiar de até 3 salários mínimos; 

• Ter acesso a internet, uma vez que o curso será 100% on-line. 
 

6.2. A seleção se dará através de avaliação da Ficha de Inscrição preenchida, atendendo 

a todos os critérios solicitados, priorizando em caso de desempate: 

a) Trabalhar como Jovem Aprendiz na Empresa Pif Paf/Fricasa; 

b) Ser filho ou parente de colaborador da Empresa Pif Paf/Fricasa; 

c) Ter estudado na Fundação Mendes Costa; 

d) Residir nas cidades listadas no item 4.1.; 



 

 

e) Estudante de escola pública; 

f) Ter renda familiar de até 3 salários mínimos. 

 

7. DO RESULTADO 

 

O resultado final desse processo seletivo será publicado a partir do 22/09/2021 via e-mail 

e por meio do site da Fundação Mendes Costa 

(https://www.fundacaomendescosta.org.br/). 

 
 
 

10 de Setembro de 2021. 

 

 

José Borges 

Gestor Corporativo  
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