EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE
ESTUDO

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS
INGRESSANTES NO CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS – FATEC OURINHOS/SP

EDITAL No 02, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

A NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA, CNPJ 61.383.386/0001-52, situada Fazenda Nova América
s/nº - Bairro Água da Aldeia, Tarumã/SP, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas
relativas à realização de Processo Seletivo destinado a conceder bolsa de estudos a alunos residentes nas
cidades de Tarumã, Cândido Mota, Florínea e Assis* que sejam ingressantes no curso de Ciência de
Dados, oferecido pela Faculdade de Tecnologia - FATEC, estabelecida na cidade de Ourinhos/SP,
visando atender à necessidade emergente de formação de profissionais especialistas em análise de
grandes volumes de dados, assim como fortalecer a responsabilidade social da empresa para com a
sociedade na qual está inserida.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Tratar-se-á este edital de proposta de concessão de bolsa de estudos, pormenorizando os detalhes
da participação no processo, cronogramas, direitos e deveres dos (as) candidatos (as) e contemplados
(as).
1.1.1. O (a) candidato (a) não poderá alegar sob hipótese alguma o desconhecimento da referida
instrução.
2. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de apenas uma fase, a qual será realizada pela própria instituição de ensino,
na qual o aluno irá cursar a formação superior de Ciência de Dados, seguindo os termos, condições e
normas pré-estabelecidos pelo Centro Paula Souza e pelos quais a Nova América não possui qualquer
autonomia sobre a condução e alterações do certame.
2.1. Período das inscrições para o vestibular FATEC: 15/10/19 até as 15h de 11/11/2019.
2.1.1. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário de inscrição disponível no
endereço https://www.vestibularfatec.com.br/home/ até o prazo final de inscrições, conforme menção
acima.
2.1.2. A taxa de inscrição no vestibular FATEC, no valor de setenta reais (R$ 70,00) deverá ser custeada
pelo próprio (a) candidato (a).
2.2. Após efetuada inscrição no vestibular FATEC, o (a) candidato (a) deverá realizar o preenchimento
do formulário de inscrição para concorrência no processo de seleção para as bolsas oferecidas pela
Nova América Agrícola, com acesso no endereço http://www.novamerica.com.br/, até a data de
30/11/2019.

*Poderão concorrer apenas candidatos de Assis que sejam egressos da ETEC – Pedro D’Arcádia Neto.

2.3. Ao ser divulgada a classificação final, em 14/01/2020, conforme calendário divulgado no site oficial
da FATEC, a NovAmérica disponibilizará em seu site a listagem com os nomes dos bolsistas aprovados,
considerando os requisitos estabelecidos como condicionantes para a oferta.
2.4. Serão aprovados o primeiro candidato externo e o primeiro candidato interno (funcionário
NovAmérica) melhores classificados na listagem final disponibilizada pela FATEC, em seu site oficial.
Caso não haja funcionário aprovado, uma segunda bolsa será disponibilizada para candidatos externos,
ou então, na ausência de aprovados externos, será concedida uma segunda bolsa para candidato interno.
3. DAS VAGAS
Serão concedidas duas bolsas (2) de estudo a alunos ingressantes no curso de Ciência de Dados,
oferecido pela Faculdade de Tecnologia, estabelecida na cidade de Ourinhos, sob a condição de que os
requisitos estabelecidos neste edital sejam supridos.

Nº Vagas

Categoria

Curso

Valor da Bolsa

1

Candidato Externo

Ciência de Dados

R$ 500,00 – 1º ano do curso
R$ 1.210,09 – 2º e 3º ano do curso

1

Candidato Interno

Ciência de Dados*

R$ 500,00 – 1º ao 3º ano de curso.

*o candidato interno (funcionário) poderá ainda optar, alternativamente, pelo curso de Jogos Digitais.

4. DOS REQUISITOS
4.1. Obrigatoriamente, o (a) candidato (a) deverá residir nas cidades de Tarumã, Cândido Mota, Florínea
ou Assis* e ser egresso de escola pública, condição a ser verificada mediante apresentação de
documentação pertinente e visita comprobatória a ser realizada pela assistente social da empresa.
5. DA CONTRATAÇÃO
5.1. A Nova América formalizará junto aos aprovados, contrato de concessão de bolsa, pelo período de
três (3) anos, com condicionantes para a permanência de vigência deste, conforme cláusulas a serem
definidas no contrato em questão.
5.2. Estabelecer-se-á o compromisso mútuo entre empresa e aluno, de realização de estágio prático, sem
bolsa adicional, a partir do segundo (2º) ano da graduação, onde o aluno deverá realizar projetos e
atividades de aprendizagem na sede da empresa, localizada na cidade de Tarumã/SP.
5.3. Caso o candidato aprovado seja menor de 18 anos, deverá um responsável legal assinar o contrato
de concessão de bolsa, assim como, em momento oportuno, o termo de compromisso de estágio.
6. DO RESULTANO FINAL
O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico da Nova América Agrícola
(http://www.novamerica.com.br/), e compartilhado em suas redes sociais (Facebook/ Instagram/
LinkedIn) em 16/01/2020.

*Poderão concorrer apenas candidatos de Assis que sejam egressos da ETEC – Pedro D’Arcádia Neto.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1. Deverá o aluno responsabilizar-se pelo seu deslocamento até a instituição de ensino para participar
das aulas previstas em sua grade curricular, devendo utilizar-se da bolsa de estudo fornecida, caso
necessário.
7.2. Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I – Calendário Vestibular Fatec – 1º Semestre 2020.
b) Anexo II – Cronograma Processo Seletivo para Concessão de Bolsas de Estudo – Nova América
Agrícola

Tarumã, 01 de novembro de 2019.

ANEXO I

CALENDÁRIO VESTIBULAR FATEC – 1º SEMESTRE DE 2020.

Calendário
Encontre aqui a programação para o Processo Seletivo Vestibular 1º SEM/20.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 09/10 até às 15h do dia 14/10/2019 - Inscrições para isenção/redução da taxa de
inscrição e envio por meio digital da documentação comprobatória, via upload, no site
vestibularfatec.com.br
De 15/10 até às 15h do dia 11/11/2019 -Inscrições do Processo Seletivo no site
vestibularfatec.com.br
A partir de 25/10/2019 - Divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da
solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição
De 25/10 até às 15h do dia 11/11/2019 - Inscrições do Processo Seletivo no site
vestibularfatec.com.br para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa.
03/12/2019 - Divulgação dos locais de Exame
08/12/2019 (domingo), às 13h – Exame – duração da prova: 5 horas
08/12/2019 (domingo), a partir das 18h30min - Divulgação do gabarito oficial
14/01/2020 - Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do
desempenho dos candidatos
15/01 e 16/01/2020 - Matrícula da 1ª lista de convocação
17/01/2020 - Divulgação da 2ª lista de convocação
20/01/2020 - Matrícula da 2ª lista de convocação

Valor da taxa de inscrição
R$ 70,00 (setenta reais)

ANEXO II

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDOS – NOVA AMÉRICA AGRÍCOLA

21/10/2019 – Publicação do Edital
22/10/2019 a 10/11/2019 – Divulgação do Processo Seletivo em Escolas de Tarumã e redes sociais.
16/01/2020 – Divulgação dos bolsistas aprovados.
17/01/2020 – Início da entrega de documentação e elaboração do contrato de concessão de bolsa de
estudos.

