
EDITAL E CONDIÇÕES GERAIS: TRANSFORME-SE SERASA EXPERIAN

Serasa Experian e Wise Hands tornam público que abrirão inscrições para processo de
seleção e ingresso no Programa Transforme-se (“Programa”), programa de bolsas de
estudo integral, de 100% do valor do curso, por elas ofertado com a ministração de cursos
de capacitação e formação a serem realizados pela Wise Hands e com fornecimento de
certificação em sua conclusão. Exclusivo para pessoas com deficiência, que possuam laudo
médico, com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos na data de inscrição no Programa,
com ensino médio completo e que sejam residentes no Brasil.

O Programa possui o objetivo de estimular o aprendizado das PcD que queiram
desenvolver suas carreiras na área de programação e dados, com a possibilidade de
contratação destes alunos formados para vagas de trabalho da Serasa Experian. Tal
possibilidade não acarretará qualquer obrigatoriedade de contratação pela Serasa Experian,
ficando a seu exclusivo critério a contratação ou não. A participação nos processos
seletivos não será automática para os alunos do programa de bolsas, sendo condicionada à
abertura de vagas na Serasa Experian, assim como a participação dos alunos nestes
processos seletivos é de decisão individual, não sendo obrigatória para concessão das
bolsas de estudo integrais.

O Programa contará com duas fases de formação, sendo a Wise Hands responsável por
ministrar as capacitações dentro da sua sistemática e didática:

Fase 1 introdução: curso de Rotinas Administrativas, Informática Básica e Pensamento
Computacional, com carga horária de 70 (setenta) horas, na modalidade remota (aulas
online e ao vivo). Para essa fase, serão concedidas 160 (cento e sessenta) bolsas de
estudos integrais (100% gratuito). Os candidatos serão selecionados segundo os critérios e
os requisitos estabelecidos neste documento.

Fase 2: curso de Desenvolvimento nas linguagens de Java e Python, com carga horária de
200 horas, na modalidade remota (aulas interativas com professores especialistas, online e
ao vivo). Para essa fase serão concedidas 100 (cem) bolsas de estudos integrais (100%).
São elegíveis a essas bolsas, os alunos que completaram a fase 1 do Programa. Os
candidatos serão selecionados segundo os critérios e os requisitos estabelecidos neste
documento.

1. PROCESSO SELETIVO

1.1 O processo seletivo (“Processo de Seleção”) para participação no Transforme-se
(“Programa”), é de responsabilidade da WISE HANDS TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.828.514/0001-80,
endereço em Rua João Risso, nº 56 Vila Jundiainópolis Jundiaí – SP CEP 13.206-640
(“Parceiro Educacional”).



1.2 O objetivo deste Processo de Seleção é selecionar alunos para o curso de programação
e dados (especificamente no escopo de Rotinas Administrativas, Informática Básica,
Pensamento Computacional e Desenvolvimento nas linguagens de Java e Python ), na
modalidade remota (online e ao vivo), de acordo com as etapas de seleção para cada uma
das fases e que preencham os requisitos estabelecidos para cada uma das etapas previstas
neste Edital.

1.3 É de responsabilidade de cada participante interessado atender às especificidades de
cada Fase em que participar e, uma vez inscrita no Processo de Seleção, aos candidatos
interessados serão denominados “Participantes”.

1.3.1 Para todos os fins e efeitos, serão consideradas como Participantes: (i) pessoas
físicas com deficiência física, auditiva ou visual, com idade igual ou superior a 18 anos no
momento da inscrição no Processo de Seleção, (ii) residentes e domiciliadas no Brasil; (iii)
com ensino médio completo e :(iv) que possuam laudo médico.

1.4 O Processo de Seleção possuirá três fases, classificatórias e/ou eliminatórias (a seguir
“Fases” ou “Fase”): (i) Inscrição; (ii) Validação de Laudo Médico; e (iii) Entrevista.

1.4.1 PRIMEIRA FASE – INSCRIÇÃO

1.4.1.1 Os Participantes do Processo de Seleção deverão efetuar sua inscrição por meio do
formulário de inscrição presente no website do programa
(www.wisehands.app/transformesepcd), preenchendo todos os campos da ficha de
inscrição.

1.4.1.2 Caso o Participante, não importa o motivo, altere ou desative o seu endereço de
e-mail ou CPF cadastrados, será automaticamente desclassificado, uma vez inviabilizada a
troca de comunicação entre as partes, bem como por impossibilidade sistêmica de
realização de alteração nesta informação do endereço de e-mail.

1.4.1.3 A inscrição deverá ser concluída dentro do prazo conforme cronograma exposto no
Anexo I. Esclarece-se que no caso de duplicidade, será levada em consideração a primeira
inscrição finalizada.

1.4.1.4 Ao se inscrever, o Participante concorda com os termos e condições deste Edital,
declara possuir disponibilidade para acompanhar o curso nos dias e horários estipulados
em formato remoto (online e ao vivo) com os recursos mínimos necessários (computador e
acesso à internet), conforme cláusula 2.1.1.

1.4.1.5 A não disponibilidade destes recursos mínimos necessários ora indicados poderão
ser um fator que obstará o ingresso da Participante na próxima fase do Processo de
Seleção.

http://www.wisehands.app/transformesepcd


1.4.1.6 Os Participantes que preencherem completamente o formulário de inscrição e
atenderem aos critérios desta etapa estarão classificadas para a próxima Fase do Processo
de Seleção.

1.4.1.7 É vedada a participação de funcionários da Serasa Experian ou subsidiários,
empresas terceirizadas ou fornecedores prestando serviços à Serasa Experian. Nos casos
de inscrição, o Participante será desclassificado e não poderá seguir para a próxima fase do
processo seletivo.

1.4.1.8 A comunicação específica para aprovados e reprovados será realizada através do
e-mail cadastrado pelo Participante, na data estipulada conforme cronograma exposto no
Anexo I. Em caso de inconsistência nos dados cadastrados pela Participante, o envio da
comunicação pode ser impossibilitado e o prazo para envio da comunicação pode ser maior
do que o estabelecido no cronograma. Neste caso, o recebimento do e-mail de
comunicação poderá ser comprometido.

1.4.2 SEGUNDA FASE – VALIDAÇÃO DO LAUDO MÉDICO

1.4.2.1 Nesta fase serão avaliados os laudos médicos compartilhados pelos candidatos.
Seguirão para a próxima fase os candidatos que atenderem os critérios desta fase.

1.4.2.2 A não validade do laudo médico poderá ser um fator que obstará o ingresso do
Participante na próxima fase do Processo de Seleção.

1.4.2.3 Os Participantes que tiverem o seu laudo médico válido e atenderem aos critérios
desta etapa estarão classificados para a próxima Fase do Processo de Seleção.

1.4.3 TERCEIRA FASE – ENTREVISTA ONLINE, APROVAÇÃO E MATRÍCULA

1.4.3.1 Os Participantes melhores ranqueados serão convocados por e-mail para dar início
à Fase de entrevistas online com a equipe de Seleção da Wise Hands, acompanhado por
profissionais voluntários da Serasa Experian. Após finda essa Fase do Processo de
Seleção, os Participantes serão comunicados da sua aprovação ou não para participação
no Programa.

1.4.3.2 As entrevistas avaliarão tecnicamente os Participantes, que além disso, para
entendimento das necessidades de acessibilidade do curso e dos conteúdos responderão
perguntas relacionadas ao detalhamento da deficiência, acessibilidade necessária, além de
algumas perguntas para entendimento das competências, habilidades e atitudes pessoais
de cada Participante. Desta forma, será possível entender se o Participante se enquadra
nos critérios mencionados neste edital sobre ser iniciante na área de tecnologia.

1.4.3.3 Para conseguir realizar a entrevista online, recomenda-se que a Participante
disponha de ao menos um computador ou tablet com navegador de internet atualizado,



banda larga fixa ou móvel de ao menos 4MB (quatro megabytes) de velocidade e dispositivo
de webcam. É indicado também realizar a entrevista sozinho em ambiente silencioso e
tranquilo.

1.4.3.4 Para realização da entrevista online, os Participantes se comprometem a realizá-la
com a câmera habilitada para que o entrevistador possa visualizar o Participante. Caso não
cumpra esta determinação, o Participante poderá ser desclassificado do Programa.

1.4.3.5 O Participante será aprovado caso tenha perfil compatível com o descrito abaixo:

· Colaboração

· Proatividade

· Empatia

· Pensamento inovador

· Integridade

Além disso, serão consideradas questões relacionadas a representatividade de gênero, cor,
localização geográfica e perfil socioeconômico para definição do grupo de selecionados.

1.4.3.6 Para agendar sua entrevista, o Participante deverá escolher um dos dias e horários
disponibilizados no e-mail de convocação e preencher qualquer formulário e/ou teste que
seja solicitado. Após o agendamento, será gerado o link da sala de videoconferência onde
ocorrerá a entrevista no dia e horário escolhidos.

1.4.3.7 Caso o Participante não agende a entrevista até o prazo estipulado no e-mail de
convocação, perderá a vaga selecionada e será dada prioridade para o próximo Participante
da lista de espera de acordo com o ranking e com as reservas de quantidade de vagas para
os públicos especificados anteriormente neste Edital.

1.4.3.8 O Participante terá 5 (cinco) minutos de tolerância para comparecer à entrevista em
relação ao horário agendado, de acordo com o Horário de Brasília.

1.4.3.9 O Participante que não comparecer à entrevista no dia e horário agendados terá 24
(vinte e quatro) horas úteis, a partir do horário agendado, para se manifestar e reagendar a
entrevista. Caso contrário perderá a vaga selecionada e será dada prioridade ao próximo
Participante da lista de espera, de acordo com o ranking e com as reservas de quantidade
de vagas para os públicos especificados anteriormente neste Edital.

1.4.3.10 O número de candidatos convocados da lista de espera dependerá da necessidade
de preenchimento das vagas. Serão convocadas Participantes da lista de espera a
depender e de acordo com:

a. O número de Participantes que não agendarem a entrevista no prazo estipulado;



b. O número de Participantes que não reagendarem a entrevista no prazo estipulado caso
não compareçam no dia e horário escolhidos;

c. O número de Participantes reprovados na entrevista.

1.4.3.11 O Participante receberá, por e-mail, o feedback sobre sua entrevista dentro do
prazo previsto no anexo 1 com confirmação de aprovação ou de reprovação.

1.4.3.12 Todas as comunicações sobre o agendamento e link de acesso à sala de
videoconferência da entrevista, bem como sobre feedback de entrevista, serão realizadas
através do e-mail cadastrado pela Participante, sendo responsabilidade da Participante o
correto cadastro de suas informações de contato e conferência do recebimento do e-mail na
caixa de entrada do e-mail, bem como lixeira ou possível spam.

1.5 Durante o processo seletivo, poderá ser solicitado documentos comprobatórios das
informações declaradas pela Participante no formulário de inscrição e demais campos
obrigatórios de preenchimento. O Participante poderá ser desclassificado caso não
apresente documentos comprobatórios compatíveis com as informações declaradas no
formulário de inscrição.

2. CURSO INTERATIVO, ONLINE E AO VIVO

2.1 Ao final do Processo de Seleção, os 160 (cento e sessenta) Participantes aprovados na
entrevista deverão assinar o Termo de Consentimento ao Programa Transforme-se, serão
matriculados no prazo previsto e, farão jus à participação no Curso, conforme indicações
neste Edital em seu Anexo II, o qual será realizado de maneira remota, através de salas de
videoconferência e plataforma a serem disponibilizadas pela Wise Hands.

2.1.1 Para conseguir acompanhar as aulas do Curso de maneira remota (online e ao vivo), é
imprescindível que a Participante disponha de computador e internet. As
ORGANIZADORAS recomendam que o Participante disponha de um computador com as
seguintes configurações:

· 8gb de ram, i5, 500GB HD.Conexão de internet de banda larga ou 3G ou
4G/LTE (recomendamos 10Mbps mínimo para um uso confortável da internet);

· Alto falante / fone de ouvido;

· Microfone;

· Webcam.

2.2 Ao ingressar no Curso, cada Participante arcará com suas próprias despesas de
estrutura, de alimentação e de eventual logística durante a realização do Curso, não
havendo subsídios das ORGANIZADORAS para tanto.



2.3 Para que os Participantes estejam elegíveis a receber certificado de conclusão do
Curso, será necessária assiduidade de, no mínimo, 90% (noventa por cento) nas aulas
remotas ao vivo e participação ativa durante todo desenvolvimento do projeto integrador. A
participação ativa será avaliada através dos critérios da Wise Hands, com base nos
registros nas plataformas onde forem desenvolvidos os projetos (Github, Miro, entre outros)
e dos encontros para orientação com o professor da turma.

2.3.1 A aprovação de Participantes com presença inferior a 90% (noventa por cento) de
presença nas aulas, porém que tenham apresentado bom desempenho durante o período
de aulas e participação ativa no projeto integrador, ficará a critério do corpo acadêmico da
Wise Hands.

2.3.2 A disponibilização da gravação das aulas como material de apoio para fixação dos
conceitos ensinados é facultativa e ficará a critério do corpo acadêmico da Wise Hands. O
aluno deve acompanhar as aulas ao vivo para efeito de contabilização de presença.

2.4 Os Participantes do Curso Remoto ao vivo poderão receber no seu e-mail ou telefone
de cadastro convites para participar de processos seletivos para vagas de trabalho no
Serasa Experian durante o decorrer do curso ou após seu término. Não haverá processo
seletivo exclusivo e/ou automático para as Participantes do Curso Remoto, sendo
condicionada à abertura de vagas na Serasa Experian, assim como a participação dos
Participantes nestes processos seletivos é de decisão individual, não sendo obrigatória para
continuidade no programa de formação.

2.5 Durante o Curso Remoto ao vivo, representantes da Serasa Experian, poderão
acompanhar as aulas bem como das apresentações dos projetos finais, entre outros
representantes das ORGANIZADORAS.

2.6 Durante todo o curso remoto ao vivo os alunos serão orientados pelos professores com
feedbacks regulares sobre as atividades entregues ao longo do curso, além de serem
disponibilizados plantões tira-dúvidas para casos de necessidade de complementação de
estudos.

2.7 Durante todo o curso remoto ao vivo os alunos receberão acompanhamento ativo de
assistentes sociais, com o objetivo de fazer um acompanhamento individualizado de
aprendizado, satisfação e equilíbrio pessoal.

2.8 O Programa poderá contar com eventos e/ou encontros presenciais, de participação
facultativa, com a equipe da Wise Hands e com funcionários voluntários da Serasa
Experian, a serem divulgados para as Participantes com antecedência em relação à data de
realização. Nas atividades que envolverem funcionários da Serasa, o participante não
atuará sob nenhuma hipótese em tarefas em favor da empresa, mas sim em atividades
complementares de seu desenvolvimento profissional com foco na formação profissional.

2.9 No início do curso e até 12 (doze) meses depois da finalização, os bolsistas deverão
responder a pesquisas socioeconômicas com o objetivo de aferir o impacto social no
Transforme-se. As respostas à pesquisa serão anonimizadas.



2.10 Durante todo o curso, os alunos deverão responder pesquisas quinzenais de satisfação
com o curso, com o objetivo das ORGANIZADORAS promoverem melhorias ao longo do
Programa.

3. DESCUMPRIMENTO E PENALIDADES

3.1 No caso de descumprimento de quaisquer disposições previstas neste Edital, as
ORGANIZADORAS notificarão o Participante, que deverá sanar o problema no prazo
máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, contados do envio da comunicação ao
Participante.

3.2 Caso o Participante não sane o descumprimento no prazo determinado, ou ainda caso o
descumprimento seja grave ou impassível de saneamento, será facultado às
ORGANIZADORAS desclassificá-lo, além de poder exigir indenização pelas perdas e danos
decorrentes do inadimplemento, sem prejuízo das medidas penais, cíveis e administrativas
cabíveis.

3.3 Serão automaticamente desclassificados e/ou excluídos do Processo de Seleção ou do
Programa quaisquer Participantes que, a qualquer tempo e sem qualquer necessidade de
comunicação prévia:

a. Não se encaixarem nos requisitos deste Edital;

b. Apresentarem atitudes consideradas pelas ORGANIZADORAS como
ofensivas, discriminatórias ou inadequadas, além de eventual cometimento de
crimes ou contravenções penais, inclusive ações fraudulentas visando sua
participação no Programa, tais como falsidade ideológica;

c. Cometerem qualquer tipo de fraude e/ou tentativa de fraude;

d. Forem de alguma forma, prejudiciais à imagem/marca das ORGANIZADORAS;

e. Apresentarem respostas que não sejam de sua autoria e que tenham copiado de
algum lugar ou Participante; e

f. Agirem com uso de atitudes preconceituosas, racistas, sexistas, homofóbicas, ou
qualquer outra espécie de assédio ou constrangimento em relação aos prepostos das
ORGANIZADORAS envolvidos em todo o processo, bem como em relação aos
participantes do curso ou em quaisquer manifestações públicas.

3.4 Constituem, ainda, motivos para expulsão imediata do Participante do Processo de
Seleção pelas ORGANIZADORAS, bem como do Curso, independentemente de prévio
aviso, a ocorrência de quaisquer das situações abaixo:



a. Notícia de fraudes, ilícitos e/ou suspeitas de delitos que tenham sido praticados
pelo Participante, podendo prejudicar a imagem das ORGANIZADORAS e/ou do Edital na
sua execução;

b. Não execução de testes , outros exercícios ou envio de documentações do
processo seletivo no prazo;

c. Ajuizamento de uma parte à outra de qualquer ação, execução ou medida judicial,
de qualquer natureza, que possa afetar os direitos e obrigações previstas no Contrato; e

d. Decretação de falência/insolvência, intervenção ou liquidação judicial ou
extrajudicial, recuperação judicial ou extrajudicial, ou dissolução das ORGANIZADORAS.

4. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

4.1 Ao participar deste Processo de Seleção e do Programa Transforme-se nos termos
deste Edital, os Participantes estarão automaticamente autorizando às ORGANIZADORAS,
de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, desde já e de pleno direito, em
caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, a utilizar as fotografias,
comentários, informações, texto, vídeos, feedback, ideias criativas, sugestões ou outros
materiais submetidos ao presente Processo de Seleção e ao transcorrer do Programa
Transforme-se, assim como o direito de veicular seu nome, marca, som de voz e imagem
conforme o caso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como os direitos de captar, gravar, fixar
em qualquer suporte ou meio, expor, publicar, exibir, transmitir, retro transmitir, reproduzir,
armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, podendo referidos direitos
serem exercidos por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem como
em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal,
cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, para a ampla divulgação do Programa,
com exclusividade, renunciando a qualquer tipo de confidencialidade. Os direitos ora
outorgados às ORGANIZADORAS poderão ser revogados mediante simples requisição do
Participante através do e-mail sustentabilidade@br.experian.com.

4.2 Os Participantes reconhecem e consentem que poderá haver a coleta, armazenamento
e outros tratamentos necessários dos seus dados pessoais e sensíveis, bem como o
compartilhamento destes e de sua imagem com empresas do Grupo Experian, do qual a
Promotora parte, e eventuais parceiros e fornecedores no Brasil para o cumprimento das
obrigações decorrentes deste Edital, para fins de auditoria externa, para o cumprimento de
obrigações legais e para o exercício regular de direitos da Promotora, durante a vigência
deste Regulamento e posteriormente, pelos prazos exigidos por lei e de acordo com as
regras de retenção de dados de todo o Grupo Experian, do qual a ORGANIZADORA faz
parte.

4.3 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou
de pagamento de qualquer quantia adicional por parte das ORGANIZADORAS.



4.4 As ORGANIZADORAS detém e manterão todos os direitos sobre suas marcas, não
havendo licenciamento ou cessão para o uso da marca, por qualquer finalidade, sem o
prévio e expresso consentimento desta.

4.5 Considerando que a internet será o principal veículo de comunicação do Transforme-se,
as ORGANIZADORAS declaram que todas as informações relacionadas ao Processo de
Seleção ao Programa constarão sempre no website do programa
(www.wisehands.app/transformesepcd) e nos demais canais de comunicação das
ORGANIZADORAS, além de eventualmente poder ser enviadas pelo e-mail
transformese@wisehands.org Caso haja algum tipo de inconsistência nos dados cadastrais
preenchidos pelo Participante, a comunicação poderá ser inviabilizada, sendo
responsabilidade da Participante o correto preenchimento de suas informações para
cadastro no programa.

4.6 As Participantes podem enviar suas dúvidas para o e-mail de atendimento oficial do
programa (transformese@wisehands.org), que contará com atendimento de 2ª a 6ª feira das
09h às 18h com prazo de resposta de 48 (quarenta e oito) horas úteis a contar do
recebimento do e-mail da Participante. Não haverá atendimento aos sábados, domingos,
feriados e emendas de feriado.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A participação no Processo de Seleção das ORGANIZADORAS é gratuita e sujeita
todos os interessados às regras e condições estabelecidas neste instrumento. Desta forma,
a Participante, no ato de sua inscrição, adere a todas as disposições, declarando que LEU,
COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens
deste Edital, bem como renuncia a qualquer questionamento sobre os critérios de
julgamento adotados.

5.2 Os dados informados pelas Participantes no formulário de inscrição do Programa são
confidenciais e serão armazenados em ambiente seguro para proteção destes dados.

5.2.1 Os dados informados serão tratados e estarão sob responsabilidade da Wise Hands e
da Serasa Experian. Para as Participantes exercerem seus direitos inerentes aos seus
dados pessoais, como acesso aos dados, confirmação de tratamento, correção de dados,
anonimização, bloqueio ou eliminação e demais direitos, estes podem entrar em contato
com a Wise hands através do e-mail transformese@wisehands.org e com a Serasa através
do e-mail sustentabilidade@br.experian.com.

5.3 O valor do curso subsidiado pelas ORGANIZADORAS é uma mera liberalidade e possui
caráter social, não se configurando nenhum vínculo empregatício ou de prestação de
serviço entre as ORGANIZADORAS e qualquer Participante.

5.4 Somente serão aceitas inscrições feitas segundo o método descrito neste Edital e
durante o período especificado.
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5.5 As ORGANIZADORAS estão isentas da responsabilidade em caso de problemas
técnicos de qualquer natureza, que possam ocorrer no processamento dos formulários,
envio de qualquer e-mail com informação prestada equivocadamente pelo Participante, ou
caso a Participante tenha que baixar qualquer material da página web deste Processo de
Seleção e não o faça por incapacidade técnica de seu equipamento, independentemente do
fato de a informação contida na referida página ter sido preparada por elas ou por terceiros,
ainda que o Participante tenha se conectado à página web deste Processo de Seleção por
meio de hyperlink.

5.6 As ORGANIZADORAS não se responsabilizam, ainda, pelas inscrições ou
comunicações que não forem completadas por extravio, perda ou atrasos na entrega; por
falta de energia elétrica; problemas no servidor, na transmissão de dados, na linha
telefônica ou em provedores de acesso dos usuários; por casos fortuitos ou de força maior,
bem como por aquelas inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos, que serão automaticamente eliminadas, cabendo ao Participante assegurar-se
do correto envio da inscrição, participação no Curso e processo de seleção e posterior
matrícula.

5.7 Cada Participante será totalmente responsável pelos dados e documentos fornecidos
neste Processo de Seleção e na inscrição para o Curso, e deverá ser o único responsável
pela realização de provas, exercícios, entrevistas e outras atividades das Fases do
Programa de Seleção, sendo os responsáveis, inclusive judicialmente, no caso de qualquer
questionamento feito por terceiros, que diga respeito às informações prestadas às
ORGANIZADORAS, bem como deverá guardar o dever de confidencialidade em relação
aos materiais aos quais tiver acesso em decorrência da realização do Curso e participação
no Programa e não obstante as ORGANIZADORAS comprometem-se a resguardar os
dados prestados pelos Participantes, sujeitando-se a qualquer tempo e mediante solicitação
dos Participantes, excluir, alterar, modificar ou informar aos Participantes quais dados estão
sob seus registros.

5.7.1 O Participante autoriza o envio de comunicações tanto pelas ORGANIZADORAS
através de seus meios de contato, como e-mail, SMS, Whatsapp e telefone, para fins de
relacionamento comercial, possibilitando o envio ou fornecimento de seus produtos e
serviços, de forma remunerada ou gratuita, bem como propaganda de produtos e serviços.

5.7.2 O Participante autoriza o envio de seus dados pelas ORGANIZADORAS para
empresas e instituições parceiras com o objetivo de proporcionar aos Participantes, depois
de serem Alunos, a participação em processos de recrutamento e seleção para futuras
chances profissionais.

5.8 A participação no Processo de Seleção também implica na responsabilização pessoal e
intransferível dos Participantes e/ou seus representantes legais, no que se refere à
veracidade das informações e/ou documentos fornecidos às ORGANIZADORAS.

5.9 A disponibilização dos materiais necessários para a realização do processo seletivo às
Participantes (teste, desafio, curso online e qualquer outro material utilizado) será feita
durante o processo de seleção, conforme cronograma disposto no Anexo I deste edital, sem



obrigatoriedade de permanecerem disponíveis para os Participantes após o encerramento
do processo seletivo do programa.

5.10 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Edital serão
apreciadas e decididas pelas ORGANIZADORAS, cuja decisão é soberana e irrecorrível.

5.11 As ORGANIZADORAS se reservam ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os
termos deste Edital e/ou dos Anexos, informando previamente as mudanças no website do
programa (www.wisehands.app/transformesepcd) e através de envio de e-mail aos
Participantes sempre se pautando pela legalidade.

5.12 Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle das ORGANIZADORAS, não for
possível conduzir este Processo de Seleção conforme o planejado, poderão as
ORGANIZADORAS finalizá-lo antecipadamente, mediante aviso imediato às Participantes.

5.13 As Participantes terão o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
encerramento de cada Fase, para encaminhar ao e-mail transformese@wisehands.org
qualquer tipo de questionamento, dúvida ou reclamação relacionada à Fase do Processo de
Seleção ou ao Programa.

5.14 Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de São Paulo como competente para
dirimir quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste Edital, com renúncia expressa
das Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

***

http://www.wisehands.app/transformesepcd
mailto:transformese@wisehands.org


ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROGRAMA

O processo seletivo objeto do presente Edital seguirá o cronograma abaixo, que poderá
sofrer alterações a único e exclusivo critério das ORGANIZADORAS:

CRONOGRAMA

Inscrição no site De 26/10/2022 a 13/11/2022 às 23h59

Seleção para as 160 bolsas para o curso de
Pensamento Computacional e Rotinas

Administrativas, com carga horária de 70h De 14/11/2022 a 25/11/2022 às 23h59

Divulgação dos aprovados para matrícula 28/11/2022 a 01/12/2022

Início do Curso (Evento de boas-vindas) 02/12/2022

Início do Curso Informática Básica,
Pensamento Computacional e Rotinas

Administrativas, com carga horária de 70h 05/12/2022

Seleção para as 100 bolsas para o curso de
Programação e Dados (Java + Python) com

carga horária de 200h 09/02/2023 a 12/02/2023

Início do curso aulas de Programação
e Dados (Java + Python) 13/02/2023

Finalização das aulas de Programação
e Dados (Java + Python) 19/07/2023



ANEXO II – CARGA HORÁRIA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CURSOS

Fase 1:

Curso

Informática Básica, Pensamento Computacional e Rotinas Administrativas

Carga horária de aulas: 70 horas



Fase 2:

Curso

Programação e Dados (Java + Python)

Carga horária de aulas: 200 horas


