Programa Sim à Igualdade Racial de Bolsas de Estudo - OPEN the World
Edital de Convocação para candidatura às 70 bolsas de estudo da língua inglesa
oferecidas pelo Instituto Identidades do Brasil - ID_BR em parceria com EF- Education
First.

OS REALIZADORES:
●

Instituto Identidades do Brasil - ID_BR é uma organização sem fins lucrativos,
pioneira no Brasil e 100% comprometida com a aceleração da promoção da
igualdade racial. A partir da Campanha Sim à Igualdade Racial desenvolve ações
em diferentes formatos para conscientizar e engajar organizações e a sociedade,
na busca pela aceleração da promoção da igualdade racial no mercado de
trabalho, por meio de grandes ações que se enquadram em três principais pilares:
Educação, Empregabilidade e Eventos.

●

EF - Education First oferece educação transformadora para cidadãos globais.
Com mais de 50 anos de história, a missão da empresa é “opening the world
through education” e com isso dar confiança e liberdade a pessoas de todas as
idades, raças, nacionalidades e experiências. Através da sua divisão de negócios
voltada para o ensino de idiomas para empresas e governos, a EF tem uma
abordagem

multicultural

e

focada

nas

necessidades

de

negócio e dos

profissionais, impulsionando assim a competitividade, empregabilidade, cultura
de inovação e transformação digital nos mais de 50 países em que atua.

O PROGRAMA
Fruto da parceria firmada entre o ID_BR e a EF, que, em 2019, doou ao Instituto 150
bolsas de estudo de cursos virtuais de Inglês com a duração de 1 ano cada mais 5 cursos
de imersão no exterior de 1 semana, o Programa Sim à Igualdade Racial de Bolsas de
Estudo - OPEN the World foi desenvolvido para impactar positivamente a vida de jovens
profissionais negros.
O programa visa acelerar a promoção da Igualdade Racial no mercado de trabalho,
através do ensino da língua inglesa para jovens profissionais negros, possibilitado assim
a sua inclusão, ascensão e desenvolvimento no mercado de trabalho.

O processo de seleção dos candidatos para o programa e a administração das bolsas de
estudo é de responsabilidade do ID_BR e a EF - Education First é responsável por ceder os
cursos de inglês e toda a metodologia de ensino. Ao final do primeiro ano, os alunos com
melhor desempenho e engajamento1 irão ser premiados com uma semana de
intercâmbio no exterior em um dos centros de imersão da EF, possibilitando a esses
jovens terem uma experiência global na prática do idioma e conexões no mercado de
trabalho.
Na primeira fase do programa foram selecionados 50 bolsistas para um curso de um ano,
8 tiveram a bolsa renovada por mais um ano e 2 ganharam uma imersão nos Estados
Unidos por 1 semana. Para 2021 serão 70 vagas e mais 3 viagens de imersão.

O CURSO:
O Curso virtual da EF Education First inclui aulas em grupos internacionais ilimitadas
com professores nativos na Língua Inglesa e estudos de todos os lugares do mundo,
acesso ao conteúdo de inglês geral, voltado para negócios e indústrias específicas, que
ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo assim, que o aluno
tenha total liberdade para gerenciar seus estudos, percorrer uma trilha de aprendizado
de acordo com o seu perfil profissional, principalmente, no que diz respeito à
administração do tempo e acesso à escola.

PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo ocorrerá do dia 12/10 ao dia 13/12 e, assim como o curso, será
completamente online. Ele constará de 3 fases eliminatórias, todas em português:
1. Primeira etapa:  Segunda-Feira, 12/10 a Domingo, 25/10, às 23h59.
Análise do perfil do candidato. O(a)s interessado(a)s em concorrer a uma das 70
bolsas de estudo deverão preencher o formulário de inscrição através do link
disponibilizado junto a divulgação do Processo Seletivo nas redes sociais;
2. Segunda etapa: Sexta, 30/10 a Domingo, 15/11 às 23h59.
Redação. O(a)s selecionado(a)s para a segunda fase receberão e-mail com as
instruções, contendo o tema da redação e link através do qual deverão enviar o
texto.

1

Os critérios de medida de engajamento serão delineados pelo ID_BR em parceria com a EF.

3. Terceira etapa: Quarta, 09/12 a Domingo, 13/12 às 23h59.
Vídeo. O(a)s selecionado(a)s para a terceira e última fase do processo seletivo

deverão produzir um vídeo de 30s a 1min e compartilhá-lo nas suas redes sociais
com a #IDBRopentheworld, marcar o Instituto Identidades do Brasil.

RESULTADO FINAL
O Resultado final, com o(a)s 70 selecionado(a)s para se tornarem parte do nosso time de
bolsistas será divulgado no dia 18/12, no site do ID_BR.

Segunda-chamada:

O(a)s inscrito(a)s no Processo Seletivo que passaram para a última

fase, mas que não foram selecionados, poderão participar de uma segunda-chamada caso
haja desistência de um ou mais selecionados antes do início do curso.

Início das aulas: O início das aulas está previsto para o dia 01.02.2021.
QUEM PODE PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO?2
●

Estudantes e profissionais autodeclarado(a)s negro(a)s;

●

Com graduação completa ou, se na universidade, que estejam no penúltimo ou
último ano da graduação, com formação prevista entre Dez/2021 e Dez/2023
(levando em consideração a alteração da data de formação em decorrência da
pandemia de Covid-19);

●

Com idade entre 21 e 40 anos;

Dúvidas:
Entrar em contato através do fale@simaigualdaderacial.com.br.
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Caso um ou mais critérios de participação não sejam atendidos, a inscrição será
automaticamente recusada.

