GANHAR O MUNDO
Programa de Bolsas de
Estudo no Exterior
EDITAL 2017
Revisado em 21.12.16

A Fundação CSN torna público o Processo Seletivo 2017 para o Ganhar o Mundo – Programa de
Bolsas de Estudo no Exterior.

		

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ganhar o Mundo é o programa de bolsas de estudos no exterior realizado pela Fundação CSN,
que selecionará 30 (trinta) jovens mulheres, com idade entre 15 e 18 anos, para participar de um
processo formativo composto por curso preparatório para estudar no exterior (presencial) e curso
de inglês online. As candidatas selecionadas também poderão concorrer a bolsas de estudos de
até 100% para curso intensivo de inglês nos Estados Unidos da América, Pre-College Program curso de vivência no exterior em Barnard College, em Nova York (EUA) e curso de graduação em
Barnard College, Nova York (EUA). As bolsas possuem processos seletivos distintos, de acordo com
suas particularidades e requisitos regidos por este edital. As normas e instruções para o ingresso
estão disponíveis no presente edital.

		

2. DOS REQUISITOS:

Para participar do processo seletivo, as candidatas com interesse em estudar no exterior deverão
ter os seguintes requisitos:
• Ser do sexo feminino;
• Ser brasileira ou estrangeira com visto permanente no Brasil;
• Ter entre 15 e 18 anos completados no ano de 2016;
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• Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio;
• Ter proficiência em inglês (no mínimo, em nível intermediário), a ser avaliada por instituição de
ensino credenciada pela Fundação CSN;
• Preencher todos os campos e inserir todos os documentos solicitados na inscrição, que se dará
exclusivamente pelo site do programa, em local específico.
Não poderá participar do processo aquela que usufrui ou já usufruiu de bolsa de estudo no exterior.
Não poderão participar do Ganhar o Mundo - Programa de Bolsas de Estudo no Exterior parentes de
até o terceiro grau em linha reta ou colateral de membros da comissão organizadora e avaliadora
do programa.

		

3. DAS INSCRIÇÕES:

A candidatura ao Ganhar o Mundo se dará unicamente pelo site www.ganharomundo.com.br e sua
inscrição deverá ser realizada entre 0h do dia 22 de novembro de 2016 a 23h59min do dia 30 de
dezembro de 2016 (pelo Horário Brasileiro de Verão, assim considerado o horário de Brasília-DF).
Para tal, a candidata deverá preencher o Formulário de Inscrição online, disponibilizado via
plataforma www.ganharomundo.com.br em “Inscreva-se” e realizar upload de todos os documentos
listados no item 3.1 desta chamada - DOCUMENTOS DE SELEÇÃO.
Será aceita uma única inscrição por candidata. Na hipótese de envio de uma segunda inscrição pela
mesma candidata, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão, esta será considerada
substituta da anterior, sendo enviada para análise apenas a última proposta recebida. A inscrição
será finalizada com recebimento de e-mail automático.
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3.1 DOCUMENTOS DE SELEÇÃO:
Serão exigidos os seguintes documentos para a inscrição no processo seletivo 2017 do Ganhar o
Mundo:
• RG;
• CPF;
• Histórico escolar ou boletim escolar;
• Diploma do ensino médio ou declaração de matrícula;
• Comprovante de endereço;
• Autorização dos pais ou responsáveis, no caso de candidata menor de 18 (dezoito) anos,
conforme modelo disponível no site, que deverá ser preenchido, assinado e enviado.
3.2 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:
A candidata deverá fazer upload diretamente no site, no campo disponível, de toda a documentação
elencada no 3.1 desta chamada. Os arquivos deverão estar legíveis e sem cortes, e ter extensão jpg,
png ou pdf, no tamanho máximo de 10 MB.
A qualquer momento, a Fundação CSN poderá requisitar o envio físico dos documentos exigidos via
correio ou entregue na sede da Fundação CSN, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855 – 7º
andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04548-005.
A ausência de algum documento acarretará na eliminação da candidata do processo seletivo.

		

4. DO PROCESSO SELETIVO:

O processo seletivo conta com as seguintes fases: análise da inscrição online, prova de inglês
online, prova de conteúdo e redação online, upload e avaliação de vídeo e entrevista online. A
comunicação deste processo seletivo será realizada por meio eletrônico, diretamente no e-mail
cadastrado da candidata no site Ganhar o Mundo no ato da inscrição. É necessário que a candidata
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acompanhe diariamente as informações recebidas na sua caixa de correio eletrônico e certifiquese de que o e-mail do programa (contato@ganharomundo.com.br) esteja cadastrado em seus
contatos, para não entrar no lixo eletrônico (SPAM).
O preenchimento das vagas obedecerá a ordem de classificação das candidatas, de acordo com os
critérios estabelecidos para o Processo Seletivo. O Programa não se obriga a preencher todas as
vagas ofertadas.
Caso a candidata não receba nenhum comunicado até o dia 04/01/2017, ela deverá entrar em
contato com a Fundação CSN através do e-mail contato@ganharomundo.com.br.
4.1 DA ANÁLISE DA INSCRIÇÃO ONLINE:
Nesta fase, a equipe responsável do Ganhar o Mundo analisará a inscrição da candidata,
considerando o preenchimento adequado do formulário, o envio dos documentos estipulados e o
atendimento a todos os requisitos descritos no item 2 deste edital.
Serão consideradas candidatas aptas para seguir o processo de inscrição as que atenderem
todas as exigências. Será enviado um e-mail automático informando se a inscrição foi validada ou
reprovada para a próxima fase.
4.2 DA PROVA DE INGLÊS ONLINE:
A candidata com inscrição validada na fase de Análise da Inscrição deverá realizar uma prova de
inglês específica do programa, com caráter eliminatório e que será realizada online até o dia 9 de
janeiro de 2017. A candidata receberá um e-mail com instruções, período de realização e a chave de
acesso para prova.
Serão consideradas aprovadas as candidatas que alcançarem a proficiência no nível intermediário
ou superior, de acordo com a categorização da instituição credenciada.
As candidatas receberão um e-mail informando se foram aprovadas ou reprovadas para a próxima
fase do Processo Seletivo.
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4.3 DA PROVA DE CONTEÚDO E REDAÇÃO ONLINE:
As candidatas aprovadas na Prova de Inglês farão a prova de Conteúdo e Redação online, que terão
caráter classificatório e deverão ser realizados entre 0h do dia 14 de janeiro de 2017 até 23h59min
do dia 16 de janeiro de 2017.
A prova será composta de produção de texto (“redação”) e resolução de 67 questões no formato
múltipla escolha, no tempo total de 180 minutos, considerando 135 minutos para a redação e 45
minutos para a prova de conteúdo.
A prova inicia-se pela redação, que terá tema específico e deverá conter no máximo 4.000
caracteres no espaço reservado para o texto, e que será corrigido conforme critérios de gramática,
vocabulário, coerência e organização das ideias. Após encerrar a redação, a candidata terá acesso
à prova de conteúdo, que contemplará questões de analogias (dedução), sequências numéricas
(raciocínio sequencial), matrizes (indução e raciocínio espacial) e problemas matemáticos básicos
de proporção e proporção inversa (raciocínio quantitativo). A candidata receberá um e-mail com
as orientações, normas e procedimentos desta fase, sendo que tanto a prova quanto a redação
deverão ser feitas impreterivelmente no período estabelecido.
4.4 DO UPLOAD E AVALIAÇÃO DE VÍDEO:
Nesta fase, que ocorre no mesmo período da fase Prova de Conteúdo e Redação online, a candidata
aprovada na prova de inglês, deverá fazer o upload de um vídeo de apresentação pessoal de
até dois minutos, para defender sua candidatura, ou seja, contando por que quer participar do
programa, por que deve ser selecionada, sua trajetória, suas conquistas e ambições. O vídeo deve
estar disponível no “Youtube” na opção “Não listado” (visível apenas para quem o link é divulgado)
e este link deverá ser disponibilizado no site do Ganhar o Mundo no campo específico. Mais
informações sobre o vídeo estarão disponíveis no acesso a esta fase.
Será desclassificada a candidata que apresentar um vídeo não relacionado ao programa e/ou com
conteúdo ofensivo.
As candidatas menores de 18 anos deverão incluir um documento contendo autorização dos pais,
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em modelo de formulário disponibilizado no site.
As candidatas maiores de idade deverão incluir o documento de autorização de cessão de imagem,
conforme modelo disponibilizado no site.
4.5 DA ENTREVISTA ONLINE:
Nesta fase, a equipe responsável pelo processo seletivo poderá convocar às participantes para uma
entrevista online, via Skype ou similar, ou mesmo presencial. O agendamento ocorrerá via e-mail.
A Entrevista será realizada por um ou mais integrantes da equipe responsável pelo processo
seletivo, que irão esclarecer eventuais dúvidas em relação as informações fornecidas pela
candidata.
A Entrevista será realizada em português com a presença somente da candidata, sendo vetada a
participação de qualquer outra pessoa.
A Entrevista será realizada em data e local a ser divulgado antecipadamente através de e-mail.
A pontualidade será fundamental para que nenhuma candidata seja prejudicada nesta fase. Atrasos
nos horários agendados resultarão em desclassificação da candidata.
A Fundação CSN não se responsabiliza pela qualidade da conexão à internet utilizada pela
candidata nas diversas etapas online.

		

5. DA CLASSIFICAÇÃO:

Serão consideradas selecionadas no Processo Seletivo – as primeiras candidatas classificadas em
ordem decrescente a partir da avaliação individual, considerando as provas de inglês, conteúdo e
redação, avaliação de vídeo, de acordo com o número de vagas.
O Resultado Final será divulgado no dia 31 de janeiro de 2017 no site do Ganhar o Mundo ou por e-mail.
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As candidatas selecionadas e a Fundação CSN firmarão contrato, formalizando as obrigações das
partes e demais condições.
Caso haja desistência formal de alguma candidata selecionada, poderá ser convocada outra
candidata, considerando a classificação geral e os critérios de seleção do Ganhar o Mundo.

		

6. DAS BOLSAS DE ESTUDO:

As candidatas selecionadas no Processo Seletivo que formalizarem suas adesões ao programa, por
meio de contrato específico, estarão aptas a participar do processo formativo e gratuito e também
concorrer as bolsas de estudo no exterior.
6.1 PROCESSO FORMATIVO GRATUITO:
O processo formativo é composto de:
6.1.1 Curso preparatório para estudar no exterior presencial, com carga horária de 16h, a
ser realizado em fevereiro de 2017, na cidade de Volta Redonda-RJ, em data a ser definida
posteriormente.
6.1.2 Curso de inglês online, pelo período de 12 meses, com até 30 aulas de conversação em grupo
por mês, 1.000 horas de atividades em vídeo e duas aulas particulares por mês.
Depois desta etapa, as candidatas estarão melhor preparadas para encarar processos seletivos de
universidades no exterior.
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Os gastos relativos ao Curso preparatório presencial como transporte com destino para Volta Redonda,
hospedagem e alimentação durante o período do curso serão custeados pelo Ganhar o Mundo.

6.2 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR:
As 30 (trinta) candidatas que participarem do processo formativo também poderão concorrer a um
número limitado de bolsas de estudos no exterior nas seguintes modalidades:
6.2.1 CURSO INTENSIVO DE INGLÊS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NA THE NEW SCHOOL (NY/EUA)
Duração de 8 a 10 semanas.
Requisitos:
• Proficiência em Inglês TOEFL 80 (ou equivalente);
• Ter concluído o Curso preparatório presencial;
• Estar cursando inglês online;
• Classificação no processo seletivo Ganhar o Mundo;
• Boa postura de estudante (avaliação qualitativa da selecionada, incluindo assiduidade,
pontualidade, participação, envolvimento).
6.2.2 PRE-COLLEGE PROGRAM EM BARNARD COLLEGE - CURSO DE VIVÊNCIA NO EXTERIOR (NY/EUA)
Duração de 4 semanas.
Requisitos:
• Proficiência em Inglês TOEFL 100 (ou equivalente);
• Ter concluído o Curso preparatório presencial;
• Classificação no processo seletivo Ganhar o Mundo;
• Estar cursando inglês online;
• Boa postura de estudante (Avaliação qualitativa da selecionada, incluindo assiduidade,
pontualidade, participação, envolvimento).
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6.2.3 CURSO DE GRADUAÇÃO EM BARNARD COLLEGE (NY/EUA)
Duração de acordo com o curso escolhido.
Pré-requisitos:
Ter concluído o processo formativo do Programa Ganhar o Mundo;
• Comprovação da aprovação no processo seletivo de Barnard College;
• Classificação no processo seletivo Ganhar o Mundo;
• Boa postura de estudante (Avaliação qualitativa da selecionada, incluindo assiduidade,
pontualidade, participação, envolvimento).
A concessão das bolsas de estudos para estes cursos poderá ser de até 100%, mediante avaliação
socioeconômica, não sendo este um critério de classificação.
A classificação para as bolsas no exterior levará em consideração a avaliação individual e o
desempenho das candidatas ao longo do processo formativo. A classificação no processo seletivo
não assegura bolsa de estudos.

		

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela equipe responsável pelo Ganhar o Mundo Programa de Bolsas de Estudo no Exterior mediante decisão soberana e irrecorrível.
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