Documento Regulamentar
Programa Students to Business 2017
Recife –MIC ETEPAM

Informações Gerais
Objetivo
O objetivo do Programa é fazer a ligação entre novos profissionais em busca de uma oportunidade no
mercado e empresas com demanda de mão de obra qualificada. Para isso, o Programa prevê
capacitação em tecnologia Microsoft nas áreas de Infraestrutura de Redes, Desenvolvimento de
Sistemas Web e Web Design.

Público
Candidatos Elegíveis
Estudantes do ensino médio, técnico, superior ou de pós-graduação. É necessário estar regularmente
matriculado em um curso em um destes níveis no semestre vigente (2017.1) e ter conhecimentos
básicos em uma das áreas do S2B. Clique aqui para acessar a lista para estudo dos conteúdos que
serão abordados na prova de seleção.
Obs.: Por questões de infraestrutura, o MIC não tem suporte para candidatos com necessidades
especiais. Caso o candidato apresente algum tipo de deficiência ou necessidade deverá entrar em
contato com a Coordenação do Centro.

Vagas
Serão disponibilizadas 107 (cento e sete) vagas para as três trilhas do programa, a turma de
infraestrutura contará com 47 (quarenta e sete) participantes e desenvolvimento juntamente com web
design com 30 (trinta) participantes cada, todos aprovados no processo seletivo presencial. Apenas os
candidatos classificados (maior nota individual) de cada trilha serão convocados para participar da
segunda fase do programa.
Obs.: As vagas não são remanejáveis!

Processo Seletivo
O candidato interessado em participar do Programa S2B deverá se inscrever somente por meio do
formulário eletrônico presente no site oficial do programa, preenchendo campos com informações de
ordem pessoal e profissional até o dia 27/04/2017.
No ato da inscrição, o candidato deverá informar qual trilha deseja cursar e qual dia e horário para
realizar o exame de seleção. Além disso, o participante deverá informar também o e-mail de acesso
mais utilizado pois, ao longo do Programa S2B, toda comunicação será feita por esse canal.

Obs.: Não será permitido a mudança de data e hora para realização de prova e da trilha desejada para
cursar.

Trilhas do Programa
O Programa S2B é totalmente gratuito para os participantes e está organizado em 3 (três) fases. São
oferecidas três trilhas (áreas) de capacitação: Infraestrutura de Redes, Desenvolvimento de Sistemas
Web e Web Design. A carga horária total é de cerca de 84 horas.

Infraestrutura de Redes
Na trilha de infraestrutura de redes, o objetivo principal é capacitar os participantes na administração
de redes baseadas nas plataformas Microsoft Windows Server 2012 R2 e 2016.

Desenvolvimento de Sistemas Web
Na trilha de desenvolvimento de sistemas web, os participantes serão capacitados no desenvolvimento
de aplicações Web utilizando tecnologia Microsoft.Net, habilitando-os para a programação na
linguagem C# e ASP.Net MVC.

Web Design
Na trilha de web design, o objetivo principal é capacitar os participantes na criação e planejamento de
páginas e portais para a internet. Utilizando tecnologias HTML5 e CSS3 além de metodologias e
conceitos de design visual para a construção de interfaces para a web.
Obs.: Durante o ato da inscrição, o candidato optará por uma das trilhas disponíveis.

Fases do Programa
Fase 1 – Processo Seletivo
A primeira fase do programa consiste na inscrição e no processo seletivo dos candidatos. Todos
candidatos deverão se inscrever pelo site oficial do programa. No ato da inscrição o candidato deverá
selecionar a trilha, o dia e a hora que irá realizar o exame de seleção.
O candidato deverá realizar um exame de acordo com a trilha selecionada. A lista de estudos está
disponível no site oficial do evento. O exame será online, porém realizado presencialmente no
laboratório do Centro de Inovação da Microsoft na ETEPAM.

O candidato deverá se dirigir ao Centro (Av. João de Barros, Nº 1769 2° andar, Espinheiro – Recife
PE, Fone: 3181-3950) no dia e hora selecionado no ato da inscrição, portando consigo algum
documento oficial com foto.
Obs.: Será proibida a entrada de candidatos com tais vestimentas:
•

Bermudas

•

Chinelo

•

Camisa regata

•

Chapéu ou Boné

•

Minissaias

Obs.2: O candidato que for flagrado burlando o exame, estará automaticamente eliminado.

Obs.3: É permitido o uso de lápis/caneta e papel como rascunho, porém é vetado o uso de qualquer
aparelho eletrônico. O uso destes causará a eliminação do candidato.

Fase 2 – Aulas Presenciais
Esta fase é constituída pela capacitação na área escolhida pelo aluno. Ao final desta etapa, novamente
é realizada uma prova classificatória para seleção dos alunos para Fase 3. Entre o primeiro e terceiro
dia de aula desta fase o participante deverá apresentar o seu comprovante de matrícula do semestre
atual do curso de ensino médio, técnico ou superior em que está estudando, sob pena de ser eliminado
do programa. Caso o comprovante de matrícula não seja apresentado, o participante será
automaticamente eliminado do Programa S2B.

Fase 3
Nesta fase os alunos têm a continuação dos conteúdos iniciados na Fase 2 e o desenvolvimento de
um projeto final, em duplas ou trios, a ser apresentado a uma banca avaliadora no final do programa.

Divulgações dos Resultados
A divulgação dos candidatos aprovados em cada etapa do Programa S2B será feita pelo site oficial do
Centro de Inovação e pelo e-mail informado no momento do cadastro. As datas dessas divulgações
ocorrerão de acordo com o cronograma fixado abaixo.

Local, Dia e Horários
As aulas do S2B 2017 serão realizadas em diferentes polos, as de Infraestrutura de Redes serão no
laboratório de informática da Faculdade Joaquim Nabuco (Av. Guararapes, n° 233 Santo AntônioRecife PE, fone: 2121-5999) durante o período das 14 às 18 horas, as aulas de Desenvolvimento de

Sistemas Web e Web Design se realizarão no laboratório de inovação Microsoft ETEPAM (Av. João
de Barros, n° 1769 2° andar Espinheiro- Recife PE, fone: 3181-3950) com duração respectivamente
das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
Obs.: Os horários são sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Benefícios do Programa


Encaminhamento ao mercado de trabalho. Durante a Fase 2 todos os alunos deverão enviar
seus currículos ao Centro de Inovação. Estes serão encaminhados para as empresas parceira
do programa, que buscam novos profissionais capacitados.



Aprender a utilizar ferramentas de tecnologia de ponta.



Formar uma nova rede de relacionamentos com novos colegas, professores e profissionais da
área.



Acesso ao Microsoft Imagine para todos os alunos aprovados para 2ª fase - O Microsoft
Imagine é um programa da Microsoft que dá suporte a educação técnica fornecendo acesso a
softwares da Microsoft para fins de aprendizado, ensino e pesquisa.

Informações Importantes
●

É obrigatória a frequência mínima em 75% das aulas em cada etapa, sendo eliminado do
Programa S2B o participante que ultrapassar esse limite.

●

Abonos de faltas ocorrem somente em caso de doença mediante atestado médico. Casos
omissos serão tratados e decididos pela coordenação do S2B.

●

Não serão permitidas revisões de prova, nem aceitas solicitações para reavaliação de
classificação de candidatos ou participantes.

Cronograma

Atividade

Período

Realização das Inscrições

10/04 até 27/04/2017

Realização da Prova de seleção

17/04 até 28/04/2017

Publicação dos Classificados 1º Etapa

A partir de 28/04/2017

Abertura é 1º Etapa - Auditório JUMP Brasil

02/05/2017 as 14horas

Início das aulas 2º Etapa

03/05 a 18/05/2017

Publicação dos Classificados para próxima fase

19/05/2017

Realização da Fase 3

22/05 a 1/06/2017

Apresentação dos projetos

02/06/2017

Evento de Formatura

07/06/2017

