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1. Apresentação do programa  

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de 

Residência de Desenvolvimento e Design de Widgets1 do C.E.S.A.R/SAMSUNG 
em parceria com a Faculdade Marista. O programa, que tem duração de seis 
meses, utiliza a metodologia de design centrado no usuário e se baseia no 
conceito de “Residência em Software”. Este projeto busca criar um mecanismo 
para o desenvolvimento de capital humano e de produtos Widgets a serem 
disponibilizados no mercado pela Samsung.  

Durante a execução deste projeto, os alunos da residência serão 
constantemente acompanhados por tutores e estarão inseridos no ambiente 
profissional do C.E.S.A.R. O modelo de residência de software fornece aos 
alunos um mecanismo inovador de capacitação humana, que funciona também 
como um catalisador de experiência. A residência tem as seguintes exigências: 
 

 Os alunos devem estar formados ou cursando o último período do 
curso de Web Design ou Sistemas para Internet; 

 A residência acontecerá em regime de dedicação exclusiva, uma vez 
que a residência contemplará teoria e prática (desenvolvimento de 
widgets); 

 As atividades do programa de residência acontecerão tanto no 
C.E.S.A.R quanto na Faculdade Marista; todo os alunos estarão 
envolvidos em projetos de desenvolvimento de widgets para o 
patrocinador da residência (Projetos Samsung); 

 Os alunos receberão monitoria, acompanhamento e orientações nas 
atividades práticas; 

 O programa é coordenado pelo C.E.S.A.R; 
 Serão oferecidas bolsas de estudo para todos os alunos da residência 

no valor de R$ 1.057,00 a serem implementadas via SOFTEX. 
 
 
 

                                                
1 Widgets - Os widgets são aplicativos leves instalados em telefones móveis. 
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2. Informações sobre o Processo Seletivo 

 

2.1 Público-alvo 
 
Este programa tem como público-alvo alunos graduados em Web design, 
Sistemas para Internet ou áreas afins com experiência em Design e 
programação para web; e ainda alunos destes cursos que estejam no último 
período e que concluam sua graduação antes do final da residência;  

2.2 Número de vagas 
 
34 (trinta e quatro) 
 

2.3 Datas Relevantes 
 
Evento Data 
Inscrição  10 a 26/fev/2010 
Divulgação do resultado da 1ª. Etapa 02/mar/2010 
Dinâmica de Grupo 03 a 05/mar/2010 
Divulgação do resultado da 2ª. Etapa 08/mar/2010 
Matrícula / Entrega de Documentação 08 a 12/mar/2010 
Início das aulas 15/mar/2010 
 

3. Inscrição dos Candidatos 

 A inscrição é realizada através do email residencia@cesar.org.br.  Cada 
candidato deve fazer download do template de currículo disponibilizado 
em http://www.cesar.org.br/node/469 e submetê-lo juntamente com 
seu histórico escolar. 
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4. Descrição do Processo Seletivo 

 
1ª. Etapa: eliminatória 
 

1. Inscrição; 
2. Análise de documentos (curriculum vitae e histórico escolar); 
3. Divulgação dos selecionados na 1ª. Etapa. 

 
 
2ª. Etapa: classificatória 

 
1. Dinâmica de grupo 
 

4.1 Análise de documentos 
 
Nesta etapa serão analisados o curriculum vitae do candidato e o histórico 

escolar sob o ponto de vista da adequação do candidato à residência. 
 

4.2 Divulgação dos resultados 
 

1. Os resultados serão divulgados nas datas descritas na Seção 2.3 através 
de e-mail direcionado a cada candidato. 

 
 
 

5. Acordos Gerais 

 
Só serão aceitos na Residência candidatos estrangeiros classificados caso estes 
apresentem fluência na língua portuguesa. 
 
A infra-estrutura física da instituição, metodologia e conteúdo do curso não 
estão preparados para portadores de deficiência visual e/ou auditiva.  
 
A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas 
por este edital de processo seletivo. 
 
As questões não previstas neste edital são de responsabilidade da Gestão do 
projeto Residência Samsung. 
 


