Perguntas Frequentes
Quem pode participar do programa?
Qualquer pessoa física negra,parda ou indígena acima de 18 anos, residente no
Brasil, que tenha concluído o segundo grau (ensino médio).
Preciso pagar alguma coisa para me inscrever no programa?
Para se candidatar ao programa de bolsas você não precisa fazer nenhum tipo de
pagamento. Estamos em busca de pessoas comprometidas, curiosas e que tenham
desejo de crescer profissionalmente.
Quais os cursos disponíveis no programa?
O programa contempla bolsas para o curso de Marketing Digital, no formato 100%
remoto.
Quais são os tipos de bolsas, como serão distribuídas e quais são as porcentagens
de desconto?
Ao todo serão 100 bolsas de estudos, de forma integral ou parcial, para o curso de
Marketing Digital
●
●
●
●

Bolsas de 100%: 15 bolsas
Bolsas de 85%: 15 bolsas
Bolsas de 70%: 20 bolsas
Bolsas de 60%: 50 bolsas

Qual será o critério de seleção dos candidatos no programa?
Serão selecionados os participantes que concluírem o desafio online com o maior
número de acertos e em menor tempo. Os critérios de desempate estão
contemplados no Edital. Ao completarem as vagas correspondentes, os
participantes serão automaticamente classificados para a porcentagem de desconto
seguinte.
Quais são as datas e etapas do programa?
O processo de inscrição e classificação será realizado nas seguintes etapas:
●
●
●
●
●

De 17/08 a 14/09: inscrições e prazo máximo para completar o teste de lógica;
15 e 16/09: divulgação dos aprovados no teste de lógica;
De 17/09 a 18/10: consumo do conteúdo de estudo disponibilizado e realização do
desafio online;
De 19/10 e 20/10: divulgação dos aprovados no desafio online;
De 21/10 a 04/11: agendamento de entrevistas para os aprovados e matrículas.

E quais serão as datas de início de cada turma?

Os ganhadores das bolsas serão divididos entre as turmas de Marketing Digital que
estarão abertas com início após 04/11. As vagas serão distribuídas na vacância das turmas
vespertinas, matutinas e noturnas, respectivamente.
Como é a aprovação do teste de lógica e no desafio online?
Para passar no teste de lógica, você deve acertar 7 ou mais questões, podendo
responder apenas uma vez cada pergunta. Faremos a validação das respostas por
e-mail e ID, por isso é muito importante que você preste atenção ao preencher seus
dados sempre que solicitados. Qualquer tipo de participação duplicada não será
levada em consideração.
Fui selecionado para a bolsa 100%, qual o próximo passo?
Você receberá nosso contato para marcar sua entrevista e realizar sua matrícula.
Fui selecionado para a bolsa de 85%, 70% ou 60%, qual o próximo passo?
A nossa equipe entrará em contato para oferecer condições especiais de pagamento
e dar sequência a sua inscrição.
Fui selecionado, posso escolher outro curso?
Não, a sua participação será restrita ao curso de Marketing Digital.
Fui selecionado, posso transferir meu lugar para outra pessoa?
Não, o resultado da seleção é pessoal e intransferível e não pode ser trocado por
dinheiro ou outro prêmio equivalente.

PARA OUTRAS DÚVIDAS E PARA CONHECER TODOS OS DETALHES DO
PROGRAMA, LEIA O EDITAL NA PÁGINA DO CURSO ESCOLHIDO.

