Edital de Processo Seletivo 2018

HUMBOLDT FORMAÇÃO PROFISSIONAL DUAL
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2018.
A Diretoria da Humboldt Formação Profissional Dual torna público que estão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo 2018 conforme os seguintes termos:

1) Cursos:
Técnico em Administração (Turno Integral)
Técnico em Logística (Turno Integral)
Técnico em Tecnologia da Informação (Turno Integral)

2) Inscrições:
As inscrições serão recebidas a partir do dia 21 de maio de 2018 e encerradas no dia 22
de outubro de 2018, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo I deste edital) e o
envio do comprovante de pagamento/transferência bancária da taxa de inscrição para o
endereço eletrônico profissional@humboldt.com.br.
O candidato deverá realizar o pagamento da taxa no valor de R$110,00 (cento e dez
reais) via depósito ou transferência bancária para o beneficiário: Sociedade Escolar Barão do Rio
Branco, CNPJ 57.036.782/0001-36 Banco Itaú, Agência 0160 Conta Corrente 04488-9.
O não pagamento da taxa implica na não efetivação da inscrição para o processo
seletivo.
O candidato que, por algum motivo, realizar o pagamento da taxa e não apresentar os
documentos exigidos e/ou não se apresentar para a prova de seleção não será ressarcido, ou
seja, a Sociedade Escolar Barão do Rio Branco não devolverá os valores a nenhum título.
Para os cursos oferecidos, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio
ou que o conclua até dezembro de 2018 e que tenha domínio, em nível intermediário, do idioma
alemão.

3) Formas de ingresso:

3.1) Prova de Seleção Presencial: Consiste na elaboração de uma prova que será
realizada no dia 30/08/2018, 27/09/2018 ou 25/10/2018 nas dependências do Humboldt na
Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, nº 525 - São Paulo / SP, das 08h00 às 12h00.
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O candidato deverá assinalar, na ficha de inscrição, uma opção entre as três datas para
realizar o exame, não havendo possibilidade de alteração da escolha após a entrega ou envio do
documento para a Instituição de Ensino.
O candidato somente terá acesso ao local da prova apresentando comprovante de
inscrição, comprovante do pagamento da taxa e o documento de identidade original (não serão
aceitas cópias autenticadas nem documentos com data de validade expirada).
O candidato somente poderá realizar a prova com caneta esferográfica azul ou preta. O
uso do dicionário Alemão-Português, Português-Alemão ou Alemão-Alemão poderá ser permitido
e disponibilizado pela Instituição de Ensino durante a realização do exame. Quaisquer outros
objetos, como bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares, relógios e
aparelhos eletrônicos de qualquer tipo não poderão ser utilizados durante as provas. O candidato
que estiver portando celular deverá mantê-lo desligado. Será permitida a entrada com garrafas
de água e alimentos. Não será permitida a entrada de candidatos após as 08h00.
Todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo deverão participar da prova composta
por:
- 01 (uma) redação em Língua Alemã;
- 01 (uma) redação em Língua Inglesa;
- 01 (uma) redação em Língua Portuguesa;
- 10 (dez) questões de múltipla escolha de Língua Alemã;
- 06 (seis) questões de múltipla escolha de Língua Inglesa;
- 06 (seis) questões de múltipla escolha de Matemática (Conceitos básicos, cálculos
financeiros básicos, finanças, cálculos dos elementos pertinentes à área de conhecimentos,
montante, valor de prestações, saldo devedor, taxas de juros em empréstimos e financiamento
de longo prazo, matemática financeira, conceitos básicos, capital, juros simples e composto,
relação entre juros e progressões, taxas nominais, taxas efetivas, valor presente e valor futuro).
A Prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, que serão distribuídos em
50% para o conteúdo de Língua Alemã, 25% para o conteúdo de Língua Inglesa, 10% para o
conteúdo de Matemática e 15% para o conteúdo de Língua Portuguesa.
O tempo máximo para o candidato realizar a prova é de 4h00 (quatro horas), devendo o
candidato, obrigatoriamente permanecer na sala pelo tempo mínimo de 02h00 (duas horas).

3.2) Entrevista com Coordenação do curso: Todos os candidatos aprovados na
prova de seleção presencial serão convocados para entrevistas com o diretor/coordenador do
curso, a ser realizada em idioma alemão e português. A entrevista identificará característica e
habilidades como: comunicação, equilíbrio emocional, iniciativas, trabalho em equipe entre
outras.
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3.3) Entrevista com Empresas Parceiras: Todos os candidatos que realizarem a
entrevista com o diretor/coordenador do curso terão seus currículos encaminhados para as
empresas parcerias do Humboldt e receberão orientações sobre o comportamento desejado. As
entrevistas nas empresas poderão ter uma ou mais etapas.
As entrevistas nas empresas parceiras do Humboldt poderão ser da seguinte forma:

- técnica;
- comportamental ou por competências;
- com estudo de caso;
- simulada;
- coletiva;
- painel.

4) Bibliografia recomendada:

4.1) Disciplina - Alemão:
- Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, Grundstufe, Lehr- und Arbeitsbuch 1 von Dominique
Macaire und Gerd Nicolas, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, ISBN 3-12-675128-8.
- Sage und Schreibe, Übungswortschatz Grundstufe Deutsch, Christian Fandrych, Ulrike
Tallowitz, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, ISBN 978-3-12-675345-6.
- Groβes Übungsbuch Deutsch Grammatik, Sabine Dinsel / Susanne Geiger Hueber
Verlag, ISBN 978-3-19-101721-7.
- Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Erklärung um Übungen / Monika
Reimann, Hueber, ISBN 3-19-001575-9.
- Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Wiederholung der Grundstufe Mittelstufe.
Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. Hueber Verlag, ISBN 3-19001657-7.

4.2) Disciplina - Inglês:
•
Trappe, Tonya; Tullis, Graham. Intelligent Business Intermediate Course Book with
Class Audio-CD. Pearson, 2010
•
Johnson, Christine Intelligent Business Pre-Intermediate Course Book with Class
Audio-CD. Pearson, 2010
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•
Trappe, Tonya; Tullis, Graham. Intelligent Business Upper Intermediate Course
Book with Class Audio-CD. Pearson, 2010
•

Cavenet. Sylvie. ABC-BULATS - B1/B2. CLE: 2015

•

Clark, David. Essential BULATS SB with Audio CD and CD-ROM. CUP, 2006

•

Cambridge BEC Preliminary 4 SB with answers. CUP: 2009

•

Cambridge BEC Vantage 4 SB with answers. CUP: 2009

•

Cambridge BEC Higher 4 SB with answers. CUP: 2009

•

http://www.cambridgeenglish.org/br/exams/business-certificates/

•

http://www.examenglish.com/BEC/

4.3) Disciplina - Matemática:
•
Editora Atual.

Dolce, Osvaldo; Degenszajn, Davi; Iessi,Gelson. Matemática. Vol. Único. 5 ed.

•
Dante, Luiz Roberto. Projeto Voaz-Matemática-Ensino-Médio Integrado. 4 ed.
Áticos Didáticos.
•
Giovanni Jr José Ruy; Giovanni José Ruy; Bonjorno Paulo Roberto. 360º
Matemática Fundamental uma nova abordagem. Vol. único. FTD.
•

Dante, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. vol. 1 a 3. ed. Ática.

4.4) Disciplina - Português:
•

Recrutadores-usam-redes-sociais-para-buscar-candidatos-e-fazer-contratacoes.

Disponível em:
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2016/02/1743312-recrutadores-usamredes-sociais-para-buscar-candidatos-e-fazer-contratacoes.shtml, Acesso em 04 de maio de
2017.
•
Redes sociais, armas para usar no mercado de trabalho Disponível em:
https://oglobo.globo.com/economia/redes-sociais-armas-para-usar-no-mercado-de-trabalho20855817#ixzz4g6svHIQd, Acesso em 04 de maio de 2017.

5) Classificação:
Os resultados serão divulgados por e-mail e por lista impressa disponível na secretaria do
Humboldt na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, nº 525 - São Paulo / SP, 10 (dez) dias após
a realização da prova.
Será classificado o candidato que obtiver nota superior a 6,0 (seis) na prova de seleção.
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O candidato que obtiver nota maior que 5,0 (cinco) e menor que 6,0 (seis), poderá realizar
novamente a prova de seleção na data subsequente sem necessidade de realizar uma nova
inscrição.
Será desclassificado o candidato que:
- obtiver nota inferior a 5,0 (cinco) na prova de seleção,
- for surpreendido comunicando-se com outro(s) candidato(s),
- estiver consultando materiais que não fornecidos pela Instituição de Ensino,
- estiver utilizando equipamento(s) eletrônico(s),
- deixar a sala antes de 02 (duas) horas do início da prova.
Os candidatos classificados na prova de seleção deverão enviar o currículo vitae
(conforme modelo - anexo II deste edital), no prazo de até 10 (dez) dias após a divulgação da
lista dos aprovados na prova de seleção presencial.
Serão convocados, por e-mail, para a realização da entrevista com o coordenador do
curso, os candidatos que fornecerem o currículo vitae devidamente preenchido no prazo exigido.
Será desclassificado o candidato que não encaminhar o documento no prazo exigido ou
que não apresentar-se na entrevista, previamente agendada por e-mail, com o coordenador do
curso.
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Os candidatos classificados na prova de seleção e que realizarem a entrevista com o
coordenador, terão seus currículos encaminhados para as empresas parcerias do Humboldt. Os
candidatos poderão ser convocados por 01 (uma) ou mais empresas para realização de
entrevistas de acordo com o critério de seleção de cada empresa.
As vagas para o curso e estágio serão preenchidas considerando-se:
- a nota superior a 6,0 (seis) na prova de seleção;
- a participação na entrevista com a direção/coordenação do curso;
- a aprovação na entrevista com a empresa parceira;
- o contrato firmado entre as partes (empresa, aluno e Instituição de ensino); e
- a apresentação dos documentos para matrícula.
O Humboldt não garante vaga de estágio a nenhum dos candidatos aprovados na prova
de seleção e na participação da entrevista com coordenação do curso.
Para realizar o curso, o candidato obrigatoriamente deverá ser aprovado no processo de
recrutamento e seleção das empresas parceiras, em que o Humboldt não tem poder de
interferências.

6) Matrícula:
Os candidatados classificados e convocados deverão efetuar a matrícula dentro do prazo
e efetivar a entrega dos documentos abaixo:
- histórico escolar / certificado de conclusão do ensino médio (cópia autenticada);
- declaração de quitação de débitos estudantil (cópia autenticada);
- certidão de Nascimento (cópia autenticada);
- RG / RNE (para estrangeiros) (cópia autenticada);
- CPF (cópia autenticada);
- comprovante de residência (cópias simples);
- 01 (uma) foto 3x4 recente (impressa ou digital);
- todos os alunos deverão entregar também documentação do responsável (RG, CPF e
comprovante de residência).
Será cancelada a matrícula do aluno que tiver feito uso de documentos e informações
falsas, fraudulentas ou qualquer outro meio ilícito, não sendo, nesse caso, restituídos quaisquer
valores ao aluno.
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7) Vagas Remanescentes:
Os candidatos remanescentes poderão ser convocados, obedecendo à ordem descrente
da lista de aprovados na prova de seleção.

8) Validade do Processo Seletivo:
O Processo Seletivo terá validade até o último dia útil do mês de maio 2018.

9) Disposições gerais:
O Humboldt reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 5 (cinco) alunos
matriculados.
Não será concedido ao candidato vista ou revisão de prova.
Os candidatos que necessitem de atendimento especializado ou específico deverão
solicitá-lo no ato da inscrição.
O Humboldt reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a
condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.
A não efetivação da matrícula no prazo exigido implica a desistência do candidato no
curso, não conferindo a ele direitos adquiridos em qualquer dos procedimentos realizados no
processo seletivo.
O Humboldt reserva-se o direito de alterar datas e horários dos cursos ou cancelar turmas
por eventuais necessidades, mediante prévio aviso aos alunos.
O candidato declara, ao se inscrever, estar de acordo com todas as normas e critérios
estabelecidos neste edital.

São Paulo, 18 de maio de 2018.

Hans Wagner
Diretor da Humboldt Formação Profissional Dual.
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ANEXO I – FICHA DE INCRIÇÃO
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO 2018
EDITAL DE 18 DE MAIO DE 2018
NOME COMPLETO:

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

Nº:

COMPL.:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE RESIDENCIAL:

CELULAR:

DATA DE NASCIMENTO: ______ / ______ / ______

E-MAIL:

ESCOLHA A DATA PARA REALIZAR A PROVA DE SELEÇÃO.
(Marque apenas uma opção. Em caso de rasura a inscrição não será validada).
(

) 30/08/2018

(

) 27/09/2018

(

) 25/10/2018

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM:
(

) Centro de Estudos de Línguas

(

) Colégio Porto Seguro – Escola da Comunidade

(

) Colégio Benjamin Constant

(

) Colégio Porto Seguro – Morumbi

(

) Colégio Cruzeiro – Centro

(

) Colégio Porto Seguro – Panamby

(

) Colégio Cruzeiro – Jacarepaguá

(

) Colégio Porto Seguro – Valinhos

(

) Colégio Humboldt

(

) Colégio Waldorf Rudolf Steiner

(

) Colégio Imperatriz Leopoldina

(

) Escola Alemã Corcovado

(

) Colégio Mauá

(

) Escola Estadual

(

) Colégio Pastor Dohms

(

) Escola Municipal
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(

) Colégio Rio Branco

(

) Escola Suíço Brasileira

(

) Colégio Teutônia

(

) Instituto de Educação Ivoti

(

) Colégio Vértice

Outros: _____________________________________________

ONDE APRENDEU ALEMÃO?
(

) Alemanha

(

) Colégio

(

) Casa / Língua materna

(

) Escola de Idiomas

(

) Centro e Estudos de Línguas

(

) Professor Particular

Outros: ___________________________________

COMO CONHECEU A INSTITUIÇÃO?
(

) Amigos e/ou família

(

) Professores

(

) Internet

(

) Workshop

(

) Palestra realizada no Colégio

Outros: _____________________________________________

O QUE MOTIVOU A ESCOLHA DO CURSO?

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018 DA HUMBOLDT
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DUAL.

DATA: ______ /______ / ______ ASSINATURA CANDIDATO(A):________________________________________
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ANEXO II – MODELO CURRÍCULO VITAE

CURRÍCULO VITAE - PROCESSO SELETIVO 2018
EDITAL DE 18 DE MAIO DE 2018
NOME COMPLETO

Endereço:

Bairro:

Cidade: / Estado:
Tel.:

Cep:
Cel.:

E-mail:
Data de Nascimento:
Cidadania:

OBJETIVO: curso de Gestão em Administração, Tecnologia da Informação e/ou Logística da
Humboldt Formação Profissional Dual. (o candidato poderá optar por um ou mais cursos)

(

) SIM, estou disposto a realizar estágio em empresas localizadas fora da minha cidade de
residência.

(

) NÃO estou disposto a realizar estágio em empresas localizadas fora da minha cidade de
residência.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL:
(Colocar em ordem decrescente de data de atuação)

Período:

Nome da Empresa:
Cargo:
Descrição da atividade:

FORMAÇÃO:
(Colocar em ordem decrescente de data de formação)
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Período:

Nível:
Nome da Instituição de Ensino:

IDIOMAS:
(Colocar em ondem alfabética de idiomas)

Idioma:

Nível do idioma: (básico, intermediário, avançado ou fluente)
Certificado: (quando houver, citar o nome do certificado)

OUTROS CURSOS:
(Colocar em ordem decrescente de data de realização)

Período:

Nome do Curso:
Instituto:

INFORMÁTICA:
(Colocar em ordem alfabética e o nível de conhecimento)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
(Colocar em ordem decrescente de data de realização)

•

Trabalho voluntário:

Período:

Nome da Instituição:
Descrição da atividade:

•

Viagens de intercâmbio:

Período:

País e Cidade:

•

Viagens internacionais:

Período:

País e Cidade:

•

Campeonatos:

Período:

Modalidade:
Nome do Campeonato:
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Colocação: (1º, 2º, 3º lugar)
•

Hobbies:

Leitura (citar último livro)

•

Esportes:

(citar qual modalidade)

DISCRIMINAÇÃO DO ÚLTIMO BOLETIM OU DO HISTÓRICO ESCOLAR:

Matérias:

Notas:

(Colocar em ondem alfabética de matérias)
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