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1 Apresentação do Programa  

 

Estão abertas as novas inscrições para o Programa de Capacitação em 
Engenharia Automotiva focado em Engenharia Powertrain Avançada e 
Engenharia Assistida por Computador (CAE). 
 
O programa sediado em Recife terá duração de dez meses e será realizado na 

forma de cursos de extensão de curta duração do Centro de Pesquisa 
Automotiva da Ohio State University (OSU)1 por meio de uma parceria da FCA 
e o CESAR. 
 
A Ohio State University (OSU), fundada em 1870, possui mais de 58.000 
estudantes matriculados em mais de 200 cursos de graduação e 250 cursos de 
mestrado, doutorado e programas de capacitação profissional. A faculdade 
de Engenharia, composta por 23 cursos, é uma das áreas de ingresso mais 
concorridas na universidade. 
 
O Centro de Pesquisa Automotiva (CAR) da Ohio State University possui cursos 
de educação a distância e programas de educação continuada. O CAR possui 
mais de 25 anos de experiência em pesquisa e ensino, sendo que seus cursos 
de capacitação são direcionados para o desenvolvimento profissional, com 
professores familiarizados com a indústria e as práticas do setor automotivo. 
 
Os cursos a distância ofertados pelo CAR consistem em aulas online semanais, 
desenvolvimento de atividades, trabalhos e projetos finais. Esta modalidade 
também disponibiliza a participação em fóruns de discussão que permitem a 
interação com os professores assistentes e outros estudantes. Os cursos de 
capacitação são customizados pelas necessidades do setor automobilístico e 
devidamente certificados pela OSU. 
 
Os interessados, ao se candidatarem, devem levar em conta que o programa 
acontecerá presencialmente no primeiro mês na sede do CESAR.EDU, em 
Recife, e os demais meses será realizado na modalidade de educação a 
distância (EAD). 

1.1 Público-alvo 

 

Este programa tem como público-alvo os profissionais com graduação em 
engenharia Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, de Controle ou de 
Automação. 
 
Podem se inscrever e participar: 
 

                                                
1 https://www.osu.edu  

https://www.osu.edu/
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● Brasileiros (residentes no Brasil): pessoas físicas com graduação 
concluída. Será exigida documentação comprobatória durante o 
processo seletivo. 

 

1.2 Número de vagas 

 

O programa de capacitação possui 2 (duas) vagas. No entanto, o candidato 
que conseguir a primeira colocação terá direito a uma bolsa. 
 
No decorrer do programa serão realizadas avaliações, ao único e exclusivo 
critério do CESAR, da FCA e/ou da OSU, e os alunos que não estiverem 
atendendo ao desempenho e comportamentos esperados poderão ser 
desligados do programa. 
 

1.3 Dos Perfis Comportamental e Acadêmico 

 

Profissionais que apresentem desempenho acadêmico diferenciado e que 
possuam aptidão para a realização de trabalhos complexos envolvendo 
pesquisa e desenvolvimento são o alvo desse programa. 
 

Para participar do processo seletivo, o candidato deve atender a todos os 
requisitos divulgados neste edital. 
 
O atendimento aos pré-requisitos divulgados não garante a participação do 
candidato no Programa de Capacitação. Serão realizadas etapas de seleção 
presencial e de análise do perfil de cada candidato. 
 
O candidato que não se inscrever dentro do prazo estabelecido ou não 
concluir alguma etapa da seleção será automaticamente considerado como 
desistente do processo seletivo. 
 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre este edital, o candidato deve 
entrar em contato pelo e-mail capacitacaoFCA@cesar.org.br. 

 

• Pré-requisitos: 
 

✓ Profissionais graduados nos cursos de Engenharia: Mecânica, 
Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, ou Controle e Automação; 

✓ Certificação TOEFL2; 
✓ Conhecimento do Software Matlab/Simulink; 
✓ Ter participado de pelo menos uma dessas atividades acadêmica 

ou profissional, envolvendo: 
o Motores de Combustão Interna; 

                                                
2 As informações sobre o TOEFL estão disponíveis em: http://www.ets.org/toefl  

mailto:capacitacaoFCA@cesar.org.br
http://www.ets.org/toefl
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o Sistemas de Controles Eletrônicos de Motores. 
 

• Requisitos desejáveis: 
 

✓ Vivência acadêmica em monitorias, trabalhos de conclusão de 
curso, estágios e/ou projetos relacionados com a área 
automotiva, por exemplo, Baja ou Fórmula SAE. 

 

1.4 Etapas do processo seletivo  

 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 03/07 a 24/07/2017. 
 
Durante o processo seletivo ocorrerão etapas classificatórias e eliminatórias, 
conforme quadro abaixo, nessa respectiva ordem: 
 

Divulgação e inscrições: 

1. Análise de Currículo e Histórico Escolar (de 25/07 a 27/07/2017) 

2. Entrevista de Conhecimentos Técnicos + Capital Humano (de 28/07 a 01/08/2017) 

3. Entrega de documentação (02/08/2017) 

4. Análise e conferência da documentação (de 03/08 a 04/08/2017) 

5. Início previsto do programa de capacitação: 07 de agosto de 2017 

 

A convocação para todas as etapas será realizada por meio do e-mail 
fornecido pelo candidato no momento da inscrição. Consulte-o sempre e 
garanta que esteja atualizado quanto ao processo seletivo. 

A convocação para a etapa seguinte está vinculada à conclusão da etapa 
anterior, bem como a aderência ao perfil requerido. 

Uma vez confirmada pelo candidato a participação nas etapas presenciais e 
este desista do processo ou tenha a necessidade de alterar data/hora da 
etapa, o candidato deverá informar previamente, através do e-mail 
capacitacaoFCA@cesar.org.br. 

 
 

Descrição do Processo Seletivo: 
 

1ª. Etapa: eliminatória 

● Inscrição através do site do CESAR, no endereço 

www.cesar.org.br/trabalhe, devendo clicar na vaga Engenheiro 
Automotivo; 

● Análise de documentos (curriculum vitae e histórico escolar). 
 
 

mailto:capacitacaoFCA@cesar.org.br
http://www.cesar.org.br/trabalhe
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2ª. Etapa: eliminatória e classificatória 

● Entrevista técnica – etapa presencial. 
 
     
Informações gerais: 
 

● Eventuais despesas decorrentes da participação no processo seletivo 
serão de exclusiva responsabilidade do candidato, inclusive o 
certificado TOEFL; 

● Os scores aceitos são: 
 550 Paper-based TOEFL 
 79 Internet-based TOEFL (IBT) 
 82 MELAB 

1.4.1 Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas através do site do CESAR 
www.cesar.org.br. O candidato deverá clicar no canto superior direito 
Trabalhe Conosco e selecionar a vaga Engenheiro Automotivo. Ao final da 
descrição deverá clicar em nosso banco de currículos, depois escolher no lado 
esquerdo da página seguinte a opção oportunidades disponíveis e inserir o 
código da vaga. Posteriormente, selecionar a vaga para cadastrar seu 
currículo. Se estiver inserindo as informações pela primeira vez, somente 
após conclusão destes passos é que deverá voltar à vaga para se candidatar.  
 
Será necessário preencher todas as informações solicitadas e clicar em 
“Salvar”. Esta é a única forma de participar do processo seletivo. Não serão 
permitidas participações por outros meios. O candidato se responsabilizará 
pela veracidade das informações inseridas no ato da inscrição. 
 
Para atualizar os dados cadastrais, é necessário acessar nosso site 
www.cesar.org.br e ir no canto superior direito Trabalhe Conosco. Na página 
posterior, deverá clicar em cadastre seu currículo, inserir e-mail e senha, e 
incluir as informações desejadas. Por gentileza, não esqueça de salvar! Depois 
retorne à vaga para se candidatar. 
 

1.4.2 Resultados e Convocações 

As instruções, agendamento e resultado de cada etapa do processo seletivo 
serão enviados por e-mail no decorrer do processo. Portanto, caberá ao 
candidato consultar com frequência o seu e-mail particular informado no 
curriculum vitae, bem como garantir que todas as informações estejam 
atualizadas ao longo processo seletivo. 
 
Caso as mensagens enviadas para o e-mail do candidato não sejam recebidas 
por motivos como: caixa cheia, endereço digitado incorretamente, caixa de 

http://www.cesar.org.br/
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mensagens desativada ou ainda quaisquer problemas com seu provedor, o 
CESAR não se responsabilizará. 

2 Matrícula e Bolsas 

 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão comparecer ao CESAR 
no dia determinado (conforme agenda a ser divulgada por e-mail) com os 
documentos abaixo relacionados. 

2.1 Documentação Obrigatória (original e cópia) para a matrícula no 

Programa de Capacitação 

 

● Diploma de nível superior ou, na falta deste, Certificado de Conclusão 
do curso de graduação; 

● Histórico Escolar do curso de graduação com a carga horária total do 
curso (mínima de 1.600 horas-aula); 

● Cédula de Identidade e CPF (cópias autenticadas);  
● Comprovante de residência;  
● Uma foto 3x4, recente e em cores;  
● Alunos estrangeiros: visto permanente que habilite a participação no 

programa como bolsista e, futuramente, de trabalho; o diploma e o 
histórico deverão ser apresentados com tradução juramentada; 

● Currículo Vitae ou Currículo Lattes. 

2.2 Bolsas 

 

Apenas o 1º colocado receberá uma bolsa mensal nos dois primeiros meses do 
programa no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Durante o programa 
não haverá outro tipo de ajuda, que não a bolsa ofertada.  

3 Estrutura Curricular  

3.1 Duração e Atividades 

 

Com duração prevista de dez meses, o programa será constituído de aulas 
expositivas/participativas presenciais e a distância, distribuídas da seguinte 
forma: 
 

● Presencial - duas semanas seguidas de aulas presenciais no primeiro 
mês nas instalações do CESAR.EDU em Recife, incluindo um curso de 
nivelamento ministrado e acompanhado por profissionais do instituto 
de inovação (CESAR) e aulas com professores da Ohio State University 
(OSU). Esta etapa exige dedicação de oito horas por dia; 
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● A distância – 9 meses de aulas realizadas na modalidade a distância, 
dentro do horário livre do participante e a partir de qualquer local com 
acesso à Internet de boa qualidade. Os cursos serão ministrados pela 
OSU com o suporte do CESAR. 

3.2 Grade Curricular e ementas  

 
Em função do perfil do candidato, o mesmo será selecionado para um dos dois 
cursos a seguir: 
 

● Controle de Motores de Combustão Interna; 
● Modelagem e Controle de Veículos Avançados. 

 
A grade curricular e as ementas das disciplinas serão detalhadas aos 
selecionados no início de suas atividades. A Figura abaixo mostra o 
cronograma previsto de cada curso. 
 

 

 

4 Certificação 

 

Aos alunos que concluírem o programa com o aproveitamento requerido serão 
concedidos certificados através de um diploma de capacitação homologado 
pela Ohio State University, através do Center for Automotive Research, assim 
como através de um certificado de participação no projeto de capacitação do 
CESAR em parceira com a FCA. 

5 Disposições Gerais 

 

A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras 
estabelecidas por este edital. As questões não previstas neste edital são de 
responsabilidade da Gestão do Programa de Capacitação FCA/CESAR/OSU, 
cujas decisões têm caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo recurso 
a qualquer tempo e de qualquer espécie. 


