Regulamento Programa Desenvolve

1. O programa
O programa Desenvolve, realizado pelo Grupo Boticário, em parceria com o Instituto Grupo
Boticário, busca reinventar o futuro das pessoas por meio da tecnologia, diminuindo a lacuna
existente de gênero e raça no Brasil.
Acreditamos que a tecnologia é impulsionadora do desenvolvimento. Acreditamos que a
inovação é a única saída em um mundo cuja constante é a mudança. Acreditamos que o
futuro depende da inclusão. De todos. De todas. Por isso, manifestamos o nosso
compromisso com a redução da lacuna de gênero e de raça na área de tecnologia no Brasil,
formando pessoas em situação de vulnerabilidade para a entrada em um mercado o qual a
oferta de vagas é muito superior ao número de aplicantes. Por isso, lançamos o programa
Desenvolve.
2. Objetivo:
Formar 130 pessoas, em situação de vulnerabilidade social, em um curso de formação
técnica na área de tecnologia, incluindo também o desenvolvimento de habilidades
profissionais.
Os cursos possuem 2 modelos de formação, conforme descrição abaixo:
a) Formação Front end: Aprendizado para a criação das partes frontais de uma
aplicação, aquilo que as pessoas terão contato quando olham uma página. Aprenda
HTML, CSS e JavaScript para construir experiências fantásticas na Web.
i.
Aulas Assíncronas:
i. Duração: 6 meses
ii. Carga horária: 344
iii. Modalidade: Aulas gravadas
iv. Turno: livre
v. Escola de formação: Programa ONE – plataforma Alura
vi. Vagas: 100
b) Formação Full stack: Aprendizado para a criação das partes frontais e também o que
acontece por trás de uma aplicação, ou seja, a construção da solução e suas
integrações. Nesse modelo, teremos três opções de aulas, conduzidas por escolas de
formação diferentes.
ii.
Aulas Síncronas - Meio período: aprenda lógica de programação, javascript,
React Native, HTML/CSS, Nodes.js e Git e Github.
i. Duração: 6 meses
ii. Carga horária: 360
iii. Modalidade: meio período
iv. Turno: 19h às 22h
v. Escola de formação: Crescere
vi. Vagas: 10
iii.

Aulas Síncronas - Período integral – opção 1: aprenda lógica de programação,
Javascript, HTML, CSS, banco de dados e mais. Com foco em Python.
i. Duração: 6 meses

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
iv.

Carga horária: 960
Modalidade: Integral
Turno: 9h às 17h
Escola de formação: Kenzie Academy
Vagas: 10

Aulas Síncronas - Período integral – opção 2: aprenda lógica de programação
com Javascript, React, HTML, CSS, MySQL e mais. Com foco em Node.JS.
i. Duração: 6 meses
ii. Carga horária: 1040
iii. Modalidade: Integral
iv. Turno: 9h às 17h
v. Escola de formação: Labenu

3. Abrangência: sem restrições de localidade no Brasil
4. Critérios de Elegibilidade:
Podem participar das inscrições para as formações oferecidas, pessoas com:
•
•
•

Idade acima de 18 anos;
Com Ensino Médio completo;
Com renda per capita de até 1,5 salários mínimos (A renda per capita é calculada
a partir da Renda familiar e Número de moradores na residência do candidato);

Como buscamos nesse programa promover a diversidade, vamos destinar 50% das vagas para
mulheres, pretos e pardos, excetuando-se em caso de não cumprimento das notas mínimas
nas etapas classificatórias. Somente nesse caso, as vagas serão destinadas a pessoas fora
desses perfis.
IMPORTANTE:
• Representantes ou colaboradores das empresas organizadoras e/ ou escolas
formadoras não poderão participar do programa.
• Para as formações, é necessário que os estudantes tenham acesso à internet e a um
computador. Na formação assíncrona, será disponibilizado um aplicativo para
visualização das aulas pelo celular, o que não retira a necessidade de um computador
para a realização de exercícios práticos de programação.
O programa poderá contar com até 30 equipamentos/notebooks para empréstimo
aos candidatos aprovados e classificados nos cursos e que não possuam computador.
Os equipamentos serão disponibilizados mediante assinatura de contrato de
empréstimo e critérios internos.
5. Inscrições: o processo de inscrição e seleção terá as seguintes etapas:
a. Inscrição na formação desejada, sendo possível a escolha de apenas uma opção.
b. Preenchimento e conferência de todos os campos obrigatórios do formulário com
dados corretos, sendo o participante responsável pela veracidade das informações
prestadas e responsável também por qualquer erro na hora de digitar;
c. Leitura e declaração de aceite com o tratamento de seus dados pessoais, conforme
descrito na política de privacidade;

d. Leitura e declaração de aceite com as condições de participação descritas neste
regulamento.
IMPORTANTE:
•
•

Será válida apenas uma participação por CPF e em caso de participação duplicada, será
considerada a primeira inscrição enviada.
Caso o candidato opte pela formação de meio período ou uma das opções do integral, e
passe na primeira triagem, mas não seja selecionado para a vaga desejada, receberá uma
comunicação da organização com o convite para participar do processo seletivo da turma
assíncrona, caso seja do interesse do candidato.
As inscrições serão encerradas mediante as seguintes possibilidades:
a) A qualquer momento, a depender da quantidade de inscritos(as), em função da
capacidade de absorção de nosso processo seletivo. No entanto, caso isso
ocorra, iremos atualizar a data limite com ao menos 3 dias corridos de
antecedência no site http://desenvolve.grupoboticario.com.br
b) Ou no dia 29 de novembro de 2020, caso a possibilidade anterior se concretize.

•

Importante: A qualquer momento a organização poderá solicitar os documentos:
o Certidão de Nascimento;
o RG (frente e verso);
o CPF (frente e verso);
o Comprovante de Escolaridade: Certificado de Conclusão e Histórico Escolar;
o Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone ou gás);
o Comprovantes da Renda (dos moradores da casa): entrega de declaração onde
ocorra autodeclaração da renda familiar.
Caso haja inconsistências nos dados ou fraude nas informações apresentadas, a solicitação
de inscrição será imediatamente invalidada, a qualquer momento, mesmo que após a
seleção do candidato.

6. Processo de seleção: As inscrições serão analisadas, considerando os critérios de
elegibilidade indicados no item 4, com etapas específicas de triagens e entrevistas. Os
processos serão conduzidos pelas instituições, de acordo com o tipo de formação:
a) Formação Full stack – meio período: Crescere, com acompanhamento da
organizadora do programa
b) Formação Full stack – período integral: Labenu ou Kenzie, com
acompanhamento da organizadora do programa
c) Formação Front end – assíncrona: Instituto Grupo Boticário
Todos os inscritos no processo receberão comunicações, das empresas responsáveis por
cada processo, sobre o seu status de inscrição no programa, bem como a comunicação
do resultado da seleção. Não haverá a obrigação da divulgação do ranking dos
candidatos, nem será dado feedback do motivo do resultado, ficando a critério exclusivo
das empresas responsáveis, indicadas no item 6, a seleção dos candidatos, respeitando
os critérios de elegibilidade destacados no item 4.
7. Efetivação da seleção: os candidatos selecionados receberão, no prazo estabelecido, a
comunicação das próximas etapas diretamente da empresa responsável pelo seu
processo, de acordo o item 6.

Para formalizar o início do programa, é preciso que cada candidato selecionado cumpra
os processos informados no prazo estabelecido, caso contrário o candidato será
desclassificado e o próximo candidato com pontuação subsequente será selecionado.
Importante: Também serão desclassificados os candidatos que não retornarem os
contatos realizados pelas empresas responsáveis num total de 3 comunicações, seja por
e-mail ou telefone.
8. Período programa: o início do programa será no dia 18/01/2021, marcado por uma aula
de abertura. Após a abertura oficial, cada formação seguirá com um calendário
específico, considerando o período total de 6 meses. O cronograma de aulas será
encaminhado por cada empresa responsável.
IMPORTANTE: após os 6 meses de formação, as aulas não finalizadas não poderão ser
concluídas, já que a formação não deve ultrapassar o calendário previsto. Os alunos que
não cumprirem a carga horária definida e/ou não forem aprovados nas avaliações
estabelecidas em cada formação, não terão direto em continuar/refazer as aulas e
receber o certificado após o fim do calendário de formação do programa
9. Imagem: todos os selecionados, concordam desde já em ter seus nomes, imagens,
depoimentos e informações divulgadas pelo Grupo Boticário e/ou empresas executoras
(Crescere, Kenzie, Labenu, Oracle e Alura), seus parceiros e apoiadores em seus materiais
e nos veículos de comunicação, sem qualquer tipo de pagamento ou remuneração.
10. Coleta e Tratamento de Dados Pessoais: O Grupo Boticário e as empresas executoras
(Crescere, Kenzie, Labenu, Oracle e Alura), declaram que observarão a regulamentação,
melhores práticas e leis que envolvam a proteção de dados pessoais e de privacidade,
em especial, as regras e diretrizes contidas na Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).
11. Disposições gerais:
O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o Programa suspenso ou cancelado,
sem aviso prévio, por interesse das Realizadoras, por motivo de força maior ou por
qualquer outro motivo que esteja fora do controle das Realizadoras e que comprometa
a realização do Programa, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua
condução como originalmente planejado, não podendo ser as Realizadoras
responsabilizadas, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste
Programa.
É dever dos participantes, durante toda o Programa:
a)
Agir em conformidade com a legislação, não praticando ilícitos de qualquer
natureza.
b)
Ter como premissa o respeito e a seriedade no relacionamento com terceiros.
c)
Atuar e evidenciar postura correta e ética no exercício das atividades, não se
colocando em situações de risco ou suspeitas.
d)
Abster-se de manifestar opinião pessoal ou juízo de valor no contato com
terceiros em relação às Realizadoras.
e)
Zelar pela imagem da marca, resguardando-a de situações vexatórias ou que
possam expô-la de forma negativa perante terceiros.

O aceite deste Regulamento e a participação neste programa não geram qualquer
relação comercial ou de trabalho com as Realizadoras, seja atual ou futura
Os participantes declaram possuir plena capacidade para celebrar o presente
Regulamento e assumir todas as obrigações descritas, inexistindo qualquer impedimento
legal ou contratual para a realização das operações aqui previstas.
Caso alguns dos requisitos do presente regulamento não sejam cumpridos, ou no caso
de dúvidas, divergências ou ainda suspeita, indícios de fraude ou má fé dos participantes,
que, de qualquer forma, atentem contra os objetivos e regras do Programa, deste
regulamento, é facultado às Realizadoras excluir os participantes do Programa,
independente do envio de qualquer notificação, sem prejuízo de qualquer outra
iniciativa, cível, criminal entre outras por parte das Realizadoras para salvaguardar os
seus direitos. Caso seja o elegível desclassificado, a vaga, neste caso, poderá ser
transferida para o próximo elegível, se existente, a critério das Realizadoras e nas
condições previstas neste Regulamento.
A participação no Programa não gerará aos participantes nenhum outro direito ou
vantagem que não estejam expressamente previstos neste regulamento.
Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos
omissos, serão decididos, exclusivamente, por uma Comissão formada pelas
Realizadoras. A decisão desta Comissão é irrecorrível, não podendo ser as Realizadoras
responsabilizadas, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste
Programa.
Este programa tem caráter social, não está subordinado a qualquer modalidade de sorte,
risco, compra do produto ou pagamento pelos concorrentes e é válido em todo território
nacional.
Elege-se o foro da Comarca da Capital do Estado de Curitiba como o único competente
para dirimir qualquer questão oriunda deste Regulamento, com exclusão a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Para tirar dúvidas ou informações sobre o programa , você pode acessar o FAQ com as
perguntas frequentes disponível no site: http://desenvolve.grupoboticario.com.br ou
pelos contatos abaixo, dependendo da formação desejada:
o
o

Formação One/ Alura: Contato com o responsável pela formação, Instituto
Grupo Boticário pelo email: institutogrupoboticario@groupoboticario.com.br
Formação pela Kenzie, Labenu e Crescere: Contato com o responsável pelas
formações, Grupo Boticário pelo email: g_desenvolve@grupoboticario.com.br

