
 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018  

(Inscrição e seleção de candidatos para o Programa Geração DUX, turma 

2018).  

 

1. Torna-se público a prorrogação das inscrições aos candidatos à seleção 

do Programa Geração DUX/Turma 2018 até 7 de abril de 2018. Este 

Programa objetiva formar jovens para liderar redes, organizações 

sociais, públicas ou empresariais, a partir da vivência de uma 

experiência inovadora de capacitação de líderes no sul do Brasil. 

Destina-se a jovens com o seguinte perfil:  

a. De 20 até 32 anos de idade completados na data final da inscrição;  

b. universitários (a partir da metade de qualquer modalidade e/ou curso 

de educação superior, conforme a legislação vigente no país) ou 

portadores de diploma de ensino superior. 

c. tenham perfil profissional com potencial de liderança que manifestem 

especial interesse para participar e protagonizar processos coletivos 

ou em rede das agendas públicas da sociedade. Jovens que aspirem 

em incidir em iniciativas de interesse coletivo, de modo qualificado e 

inovador, colocando seus projetos pessoais/profissionais ao lado de 

temas relacionados ao bem comum com semelhante prioridade; 

d. vínculo (empregatício, voluntário ou de outra natureza) com uma 

organização pública, privada ou da sociedade civil; 

e. empreendedores em geral. 

2. Trata-se de um Programa financiado pela Fundação Gerações e que 

será desenvolvido no período de maio a dezembro de 2018, com 

encontros mensais, presenciais, no regime de imersão (nas quintas e 

sextas-feiras, nos turnos manhã e tarde e nos sábados, no turno da 

manhã até às 13 horas). Estima-se ainda a participação em uma viagem 



internacional no mês de setembro. Destaca-se que o candidato deverá 

ter total disponibilidade para participar da formação nos dias e horários 

indicados neste item. 

3. Serão oferecidas e preenchidas, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no 

máximo, 30 (trinta) vagas para a turma 2018, sendo que poderão ser 

selecionados até 2 (dois) candidatos por organização responsável pela 

indicação – a exceção da UniRitter que, contratualmente, poderá ocupar  

até 5 (cinco) vagas.   O Processo de seleção compreenderá:  

a) inscrição no site do Programa;  

b) análise da documentação indicada no item 5;  

c) dinâmicas de grupo presenciais; 

d) entrevistas presenciais. 

4. A inscrição será realizada pela Internet, no site: 

www.geracaodux.com.br. 

5. A documentação a ser enviada pelo site no momento da inscrição 

consiste em:   

a) cópia simples do diploma do curso de graduação (frente e verso) ou 

do comprovante de matrícula para candidatos, ainda, em formação em 

curso de graduação;  

b) cópia simples do histórico escolar do curso de graduação;  

c) cópia simples da carteira de identidade (RG);  

d) declaração da organização ao qual se encontra vinculado (anexo 1), 

exceto para empreendedores em geral que deverão comprovar sua 

modalidade de atuação (cartão CNPJ ou materiais de divulgação em 

caso de projetos não registrados juridicamente); 

e) memorial contendo: a autobiografia do candidato com a motivação 

para participar do Programa; 

f) carta de apresentação do candidato a ser feita pelo gestor ao qual se 

encontra vinculado na organização que possui vínculo para candidatos 

que se enquadram no item 1/d. Para os candidatos que se enquadram 

no item 1/e, a carta deverá ser redigida por um parceiro ou cliente do 

empreendimento/projeto; 

f) um texto com duas laudas no qual o candidato apresentará sua 

reflexão a respeito dos desafios para a liderança na sociedade atual.   

http://www.geracaodux.com.br/


6. A homologação das inscrições dar-se-á mediante a verificação e 

conferência da documentação pela Comissão de Seleção. As inscrições 

homologadas serão divulgadas no site: www.geracaodux.com.br até o 

dia 10 de abril de 2018. Os candidatos que satisfizerem os requisitos da 

análise da documentação serão submetidos à etapa subsequente do 

processo de seleção, com o seguinte cronograma: de 12 a 25 de abril de 

2018. Os candidatos classificados para essa fase do processo seletivo 

serão avisados por e-mail sobre as datas, horários e local das dinâmicas 

de grupo e entrevistas. 

7. Os candidatos inscritos e aprovados no item 3/b deverão participar de 

um encontro de apresentação prévia do programa no dia 12 de abril de 

2018.  

8. Os critérios de avaliação e a pontuação do desempenho dos candidatos 

nas dinâmicas de grupo e entrevistas ficarão ao encargo da Comissão 

de Seleção.  

9. O resultado da seleção será divulgado até o dia 30 de abril de 2018, no 

site do Programa: www.geracaodux.com.br . Não serão aceitos pedidos 

de revisão da documentação ou resultados detalhados de qualquer 

etapa do processo avaliativo.  

10.  A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão no processo de 

seleção.  

11. Os eventuais casos omissos neste Edital serão resolvidos pela 

Comissão de Seleção, ouvida a Direção da Fundação Gerações, 

organização realizadora deste Programa.  

12. Após a divulgação dos resultados dos candidatos selecionados, será 

feita a divulgação do processo de adesão dos mesmos. 

13. A inscrição indica que o candidato está ciente e de acordo com as 

normas deste Edital.  

 

Porto Alegre, 29 de março de 2018. 

 

 

 

 

http://www.geracaodux.com.br/
http://www.geracaodux.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 (Modelo de Declaração da Organização de Vínculo do 

Candidato) 

 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO ORGANIZACIONAL 

 

 

Declaramos para fins de participação no processo de seleção ao 

Programa Geração DUX 2018, promovido pela Fundação Gerações, 

que _____________________________ (Nome completo do candidato) 

possui vínculo com __________________________________________ 

(Nome da organização) e que estamos cientes e de acordo com as 

condições para a participação do mesmo nessa formação.  

 

 

________________ 

Cidade e data. 

_________________________________________________ 

Nome completo, cargo e assinatura do responsável pela 

declaração. 

 


