PROCESSO SELETIVO FELLOWS ABRAPS 2021

Edital nº 01/2021

A ABRAPS - Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento
Sustentável, faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo Fellows
ABRAPS 2021, com objetivo de recrutar e capacitar futuros líderes pelo Desenvolvimento
Sustentável em diversos setores da economia, que tenham o desejo e a empatia de doar
voluntariamente seus conhecimentos e habilidades, possibilitando ações e decisões que
levem em consideração fatores econômicos, sociais e ambientais. A ABRAPS é uma
associação de pessoas comprometidas em transformar vidas e construir um mundo
melhor e mais sustentável,

unindo profissionais de todas as áreas. Mais em:

www.abraps.org.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRIMÁRIAS
a)

O objetivo do processo seletivo é selecionar talentos que possam se tornar futuros

líderes preocupados com o Desenvolvimento Sustentável.
b)

Estarão aptos a se inscrever todas as pessoas que tenham a graduação concluída

no presente momento. Que tenham entre 20 e 35 anos. Com disponibilidade nos
seguintes dias e horários para participar do curso:
1° Encontro: 23/10/21 das 09 às 12h carga horária 3 horas
2° Encontro: 06/11/21 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
3° Encontro: 20/11/21 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
4° Encontro: 04/12/21 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
5° Encontro: 18/12/21 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
6° Encontro: 15/01/22 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
7° Encontro: 29/01/22 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
8° Encontro: 12/02/22 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
9° Encontro: 19/02/22 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
10° Encontro: 05/03/22 das 09 às 12h; carga horária 3 horas
11° Encontro (final): 19/03/22 das 09 às 12h carga horária 3 horas
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c)

O curso será realizado conforme calendário acima – em formato online.

d)

A participação mínima requerida é de 75% do curso ou 24 horas.

• Referente às INSCRIÇÕES
a)

As inscrições serão realizadas no período até 26 de setembro de 2021, através do

link: https://forms.gle/P8SqYFNjU8qGrMaP6 disponível nos sites (www.abraps.org.br)
e redes sociais da ABRAPS da:
b)

Não será cobrada taxa de inscrição;

c)

O candidato tem o dever de informar com exatidão os dados solicitados no

formulário de inscrição, podendo ter sua inscrição anulada, a qualquer tempo, se for
comprovada falsidade nas informações prestadas.
d)

Ao preencher e enviar o formulário, o candidato afirma ter conhecimento e estar

de acordo com todos os termos deste edital.

2. DAS VAGAS
Esse edital oferece 30 (trinta) vagas para Fellows ABRAPS.

3. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será dividida em 2 (duas) etapas;

a) 1ª etapa: preenchimento do formulário online pelo candidato, que será de caráter
eliminatório. Os selecionados serão informados via e-mail, para a aplicação da
dinâmica em grupo.
b) 2ª etapa: A dinâmica em grupo será realizada no dia 09 de outubro de 2021 das
09h às 12h em formato online, através da plataforma Zoom. Os selecionados
serão informados via e-mail para o início do programa Fellows 2021.
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4. CLASSIFICAÇÃO:
a)

Após a seleção dos candidatos pelo questionário online, as próximas fases

ocorrerão por pontuação eliminatória;
b)

A dinâmica será dividida em 4 etapas e cada etapa será avaliada de 0 a 10, sendo

a nota por equipe. Haverá também uma única avaliação individual avaliada também de
0 a 10. A nota final será obtida por média e a pontuação mínima será seis (6).

5. DESCLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO:
a)

O(a) candidato(a) será informado por e-mail sobre a continuidade ou

descontinuidade no Processo Seletivo Fellows ABRAPS.
b)

Os(as) candidatos(as) aprovados no processo seletivo, após a realização da 2ª

etapa, que estarão aptos a ingressarem no curso Fellows ABRAPS, receberão um email de boas-vindas e poderão iniciar as atividades no dia 23/10 às 09h;
c)

A aptidão do(a) candidato(a) dar-se-á pela aprovação nas etapas estabelecidas e

conduta durante o Processo Seletivo 2021. O não cumprimento de alguma etapa
acarretará desclassificação imediata;
d)

Cada candidato, após a seleção, assinará um termo de compromisso ao ser

admitido no time; deverá dispor de no mínimo 12 horas mensais para a elaboração das
atividades que lhe serão atribuídas, obtendo um total de 84 horas no final do curso. É
importante a ressalva de que o não cumprimento dos 75% de presença e a não entrega
dos projetos ao final do curso implicará no não recebimento do certificado ao final do
ciclo findando em dezembro de 2021.
6. DO CURSO:
•

Objetivo: Capacitar os futuros líderes para agir em prol do Desenvolvimento

Sustentável nas mais diversas áreas como Empreendedorismo, Gestão Pública, Terceiro
Setor, Empresas Privadas através do desenvolvimento de um plano de carreira.
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• Facilitadores
Marcus Nakagawa, palestrante, idealizador, fundador e diretor administrativo
da ABRAPS – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável,
sócio-diretor da iSetor, empresa de gestão administrativa e financeira para
empreendedores empresariais, culturais e sociais, professor da graduação e MBA da
ESPM SP, nas questões de ética, responsabilidade socioambiental, empreendedorismo
social, terceiro setor e empreendedorismo; Coordenador do CEDS – Centro ESPM de
Desenvolvimento Socioambiental; professor convidado do MBA da UNIP; e consultor em
sustentabilidade empresarial, empreendedorismo e terceiro setor. Responsável pelo Ciclo
de Seminários de Sustentabilidade para PMEs, projeto da iSetor realizado em parceria com
a IBM, Sebrae, Tetrapak, entre outros. Também é coordenador da ESPM +
Sustentável, para inserção do tema na ESPM. Foi gerente de Sustentabilidade para
Fornecedores da Philips para América Latina, responsável pelo Programa de
Sustentabilidade/Responsabilidade Social no Brasil e pelo suporte à América Latina. Foi
diretor na La Fabbrica do Brasil, agência italiana de projetos culturais e sociais com clientes
como TIM, Fiat, Fundação Banco do Brasil, entre outros e já foi coordenador do Programa
Social Nutrir, na Nestlé. Mestre em Administração com o foco em Sustentabilidade na
Estratégia de Negócios das Empresas (PUC-SP), pós-graduado em Administração (ESANUNIFEI) e graduado em Propaganda e Marketing (ESPM-SP), participou do Programa de
Educação Continuada em Administração para o Terceiro Setor, na Fundação Getúlio
Vargas (FGV-SP) e do Liderazgo y Gerencia Social do Instituto Interamericano para el
Desarrollo Social do BID, em Washington, EUA. Participou também do curso Gestão
Responsável para a Sustentabilidade, da Fundação Dom Cabral (FDC).Nakagawa também
fundou e dirigiu o Instituto MarCo3, ONG focada em Marketing e Comunicação para o
Terceiro Setor; foi coordenador geral na Cooperapic – Cooperativa de entidades sociais; foi
fundador da ESPM Social, no qual nos dias de hoje acompanha projetos dos grupos de
alunos.
Rosângela Melatto, executiva da área de Sustentabilidade e Comunicação, com
mais de 20 anos de experiência que aconteceram em organizações líderes em seus
mercados de atuação.
Doutoranda em Engenharia de Produção, Mestre em Cidades
Inteligentes e Sustentáveis com estudos na área de investimento privado e gestão,
Indústria 4.0 e Economia Circular, é formada em Engenharia Química, pós-graduada em
Comunicação Corporativa, com estudos de extensão em Sustentabilidade. É consultora e
ministra treinamentos no Brasil e Estados Unidos nas áreas de gerenciamento, finanças,
planejamento, reputação corporativa e sustentabilidade. Premiada duas vezes pelo
Benchmarking Brasil como gestora de projetos em Responsabilidade Corporativa, é líder
do Comitê Gestor Mujeres Del Pacífico e diretora Presidente da ABRAPS – Associação
Brasileira dos Profissionais pela Sustentabilidade.
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• Duração: Serão 11 encontros aos sábados, das 9h às 12h, nas seguintes datas:
▪

1° Encontro: 23/10/21 das 09 às 12h;

▪

2° Encontro: 06/11/21 das 09 às 12h;

▪

3° Encontro: 20/11/21 das 09 às 12h;

▪

4° Encontro: 04/12/21 das 09 às 12h;

▪

5° Encontro: 18/12/21 das 09 às 12h;

▪

6° Encontro: 15/01/22 das 09 às 12h;

▪

7° Encontro: 29/01/22 das 09 às 12h;

▪

8° Encontro: 12/02/22 das 09 às 12h;

▪

9° Encontro: 19/02/22 das 09 às 12h;

▪

10° Encontro: 05/03/22 das 09 às 12h;

•

11° Encontro (encontro final): 19/03/22 das 09 às 12h.

• Dinâmica: Exposições sobre o contexto teórico-conceitual e sobre estudos de casos,
acompanhados sempre de discussões com os participantes. Haverá pesquisa e
desenvolvimento de conteúdo, elaboração de trabalhos, além de debates com
especialistas e profissionais da área.
• Tópicos a serem abordados no decorrer do curso:
•
•
•
•
•
•

Por quê? – Desenvolvimento Pessoal
Quem? – Quem são os Profissionais na área
Aonde? – Áreas para o profissional
Como? – Especificidades de cada área
Quanto? – Estilo de vida
Quando? – Desenho do plano de carreira

• Entregas
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação do plano de carreira;
Apresentação da continuidade mensal;
Projetos mensais individuais;
Projeto do grupo;
Relatório da mentoria individual final;
Organização e participação de um Café com Impacto ou Happy Hour com
Impacto mais elaboração de um artigo;
E-book (organizadores).
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•

Mentoria com especialistas convidados: Cada participante terá um profissional

do Desenvolvimento Sustentável para debater o seu perfil, plano de carreira e mercado.

7. CRONOGRAMA GERAL

CRONOGRAMA FELLOWS ABRAPS:
PROCESSO SELETIVO 2019
Período de inscrição
Realização da dinâmica
Encontros
Apresentação dos projetos

até 26 de setembro de 2021
09 de outubro de 2021
de 23 outubro de 2021 a 05 março de 2022
19 de março de 2022

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 16 de outubro
de 2021 nos sites e rede sociais da ABRAPS e comunicação direta por
e-mail ao candidato aprovado.

8. DOS APROVADOS
a)

Os candidatos aprovados receberão e-mail com as instruções, mas estarão aptos

a iniciar o curso no dia estipulado.
b)

Só receberá o certificado o participante que tiver 75% de presença, além de

entregar as atividades exigidas durante a capacitação e entregar o plano de carreira,
respeitando as regras, ao final do treinamento.

9. DOS VALORES
O valor total do curso é de R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais). A primeira
parcela refere-se ao valor da anuidade para associação à ABRAPS: R$180,00 (cento e
cinquenta reais) que deve ser paga à vista no ato de matrícula do curso após a
aprovação.
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O valor remanescente de R$ 1080,00 (um mil e oitenta reais) poderá ser parcelado em
até 06 parcelas, mensais e consecutivas, de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com
vencimento no último dia útil de cada mês, a saber: outubro/21, novembro/21,
dezembro/21, janeiro/22, fevereiro/22 e março/22.
•

Primeira parcela referente à associação ABRAPS, no valor de R$ 180,00,

deverá ser paga até o dia 22 de outubro de 2021.
•

As parcelas mensais no valor de R$180,00 a serem pagas até o último dia útil

de cada mês, conforme descrito acima, deverão ser depositadas na conta corrente
institucional da ABRAPS.
Via depósito bancário: Banco Santander - Agência: 3832 - c/c: 130060017
Favorecido: ABRAPS - Associação Brasileira dos Profissionais pelo
Desenvolvimento Sustentável - CNPJ: 14.722.400/0001-15
Ou Via Pix a chave é 14.722.400/0001-15 (CNPJ ABRAPS)
O comprovante do depósito deve ser enviado para visaoabraps@abraps.org.br
•

Serão disponibilizadas 5 bolsas com gratuidade integral, a critério da ABRAPS.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a)

O participante deverá cumprir no mínimo 75% para conclusão da capacitação, o

não cumprimento acarretará…
b)

Haverá certificação ao final do curso. Entregue mediante a participação mínima e

as entregas realizadas e exigidas.
c)

A falta de exatidão nas declarações e/ou irregularidade nas informações

prestadas, acarretará a nulidade da inscrição, e consequentemente no desligamento
dessa pessoa do curso, a qualquer tempo;
d)

Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Paulo 11 de setembro de 2021

GT Eventos ABRAPS
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