
Edital 2021.2 - Processo Seletivo de Estudantes
Turmas 4 e 5 - Meninas in Tech

Realização Fly Educação e Cultura, em parceria com Alura

Sobre a Fly
A Fly acredita que é necessário promover uma educação que (re)conecta as

pessoas consigo mesmas, criar empatia e vínculos saudáveis com o outro e encorajar

cada um a usar todo seu potencial criativo para transformar o mundo.

Nosso sonho é tornar acessível a toda escola e jovem latino-americano o

conhecimento de seu poder e brilho internos e capacidade de criar para si e para o

mundo, a realidade que deseja viver.

Sobre a Alura
A Alura acredita que para entregar resultados no trabalho tech, tornou-se

necessário se aprofundar nas diversas vertentes da tecnologia. Por isso, se constituiu

como uma plataforma de ensino que oferece um ambiente completo para você estudar

e se desenvolver na área tech.

Sobre a Vaga: Estudante de Desenvolvimento Web
Para esta turma, buscamos estudantes que queiram aprender sobre desenvolvimento

web e junto a isso se desenvolver profissionalmente e socioemocionalmente.

Sobre o Curso
Esse Programa tem uma duração de 4 meses e prepara você para ter uma

carreira promissora em desenvolvimento web, e o público alvo é voltado para mulheres

que querem entrar no mercado tech.

Nesse curso, além do ensino das tecnologias, realizamos ensino e

acompanhamento individual, estimulando suas habilidades socioemocionais e

profissionais.

As aulas consistem em encontros semanais online e realização de projetos.

Acreditamos que essa é a melhor maneira de aprendizado, pois, ainda durante o

programa, você estará formando seu portfólio.

Para participar, é necessário ter disponibilidade de frequentar as aulas e

treinamentos às terças a noite, ou sábados de manhã. Além disso, é preciso no mínimo

15 horas semanais para a prática do conteúdo.



Objetivo do Curso
● Empoderar mulheres

● Proporcionar desenvolvimento pessoal

● Proporcionar noções de mercado de trabalho

● Auxiliar no processo de transição de carreira

● Proporcionar desenvolvimento cognitivo em programação iniciante

● Conectar mulheres

● Auxiliar a inserção no mercado de tecnologia

● Proporcionar oportunidades de desenvolvimento para mulheres em situação de

vulnerabilidade social.

Informações sobre as aulas
O curso é composto por: Aulas Socioemocionais ao vivo, Aulas de Mercado ao

vivo, Curso Tecnológico pela plataforma Alura e Mentorias para acompanhamento.

Serão duas turmas, com as  datas referentes a cada abaixo:

Turma 4
● Aulas ao vivo : Terça-feira

● Horário das aulas ao vivo : 19:00 às 21:30

● Mentorias: Uma vez por semana, com duração de 1 a 2 horas, em dia e horário a

serem combinadas com o grupo (cerca de 3 alunas) e Mentora.

● Horas dedicadas para estudo na plataforma Alura: 15 horas semanais

● Duração do curso: 17 semanas

● Data de início e finalização do curso: 10 de Agosto até 03 de Dezembro de 2021

Turma 5
● Aulas ao vivo : Sábados

● Horário das aulas ao vivo : 09:00 às 11:30

● Mentorias: Uma vez por semana, com duração de 1 a 2 horas, em dia e horário a

serem combinadas com o grupo (cerca de 3 alunas) e Mentora.

● Horas dedicadas para estudo na plataforma Alura: 15 horas semanais

● Duração do curso: 17 semanas

● Data de início e finalização do curso: 14 de Agosto até 10 de Dezembro de 2021

Informações sobre o conteúdo
● Socioemocional

○ Autoconhecimento

○ Auto empatia

○ Autonomia

○ Comunicação não violenta



○ Empatia

○ Design thinking

○ Conhecimentos de mercado de trabalho

● Tecnológico

Trilha de desenvolvedora web
○ Lógica de programação

○ Html

○ Css

○ JavaScript

*Todo o conteúdo socioemocional e de mercado ocorrerão nos encontros ao vivo.

**Todo encontro ao vivo é mão na massa, ou seja, para funcionar requer o envolvimento de todas as

participantes! Venha de coração aberto. Para aproveitar ao máximo a experiência, é imprescindível vir

preparada para falar, abrir a câmera e interagir, aqui é um local seguro para todas nós.

***O conteúdo de programação é fornecido por plataforma online e pode ser assistido em qualquer

horário, devendo cumprir o mínimo de aulas por semana.

Critérios de Seleção
● Não é necessário ter conhecimento vasto de tecnologia / programação / lógica,

mas grande interesse em seguir carreira nesse ramo.

● Ter muita vontade e afinidade com a área de tecnologia.

● Ter compreensão da fala, escrita, audição e leitura da língua portuguesa.

● Ter no mínimo 16 anos, sem idade limite, com foco em entrar no mercado da

área tech.

● Preferencialmente estar em situação de vulnerabilidade social e/ou morar em

regiões de periferia.

● Se identificar quanto mulher cis ou trans.

● Acesso a computador e internet

● Comprometimento e disposição para realizar o curso.

● Ter disponibilidade para participar das aulas nos horários descritos neste edital.

● Preencher a Inscrição e realizar todas as etapas do Processo Seletivo.

● Diversidade do grupo, buscamos que o nosso grupo seja o mais diverso possível.

Processo de Seletivo
Todas as etapas do processo seletivo são obrigatórias e eliminatórias.

1. Inscrição - link
Prazo: 31 de maio de 2021 a 30 de junho de 2021

Etapa com informações iniciais para nos conhecermos e conseguirmos entrar

em contato depois. Se inscreva o quanto antes e cuidado com o prazo!

2. Etapa cognitiva
Prazo: 7 de junho de 2021 a 8 de julho de 2021

Você receberá um desafio por e-mail, para ser realizado e enviado em até uma

semana após o recebimento. Os detalhes serão enviados através do e-mail.

https://forms.gle/89aSJMfMegjfLRVm6


3. Entrevista
Conversa para nos conhecermos e entendermos as prioridades e motivações

para as inscritas.

4. Acordos finais e Autorização para menores de 18 anos.

Para conhecer mais:
Veja o teaser da Turma 1

Nos siga nas redes sociais !

Fly Site | LinkedIn | Instagram | Facebook

Alura Site | Linkedin | Instagram | Facebook

https://www.instagram.com/tv/CLKU3cBH5pc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.flyeducacao.org/
https://www.linkedin.com/company/flyeducacao/
https://www.instagram.com/flyeducacao/
http://www.facebook.com/flyeducacao
https://www.alura.com.br/
http://www.linkedin.com/school/aluracursos
http://www.instagram.com/aluraonline
http://facebook.com/AluraCursosOnline

