Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
Pré-Vestibular Comunitário – Sede Nacional
EDITAL EDUCAFRO Tech 2021
EDUCAFRO, representada por sua Mantenedora, FAECIDH – Francisco de Assis,
Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos, pessoa jurídica de direito
privado sem fins econômicos, com sede à Rua Riachuelo, 342, CEP 01.007-000,
Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o no 10.621.636.0001-04,
reconhecida como organização da sociedade civil brasileira pela Organização dos
Estados Americanos – OEA, através do ato CER/DIA/537 de 15/11/2011, neste
ato representado pelo seu Diretor Presidente Frei David Raimundo Santos OFM,
torna público o Edital EDUCAFRO Tech que entra em vigor no dia primeiro
de janeiro de 2021.
I.

DISPOSIÇÕES GERAIS

I.I.

O presente regulamento estabelece as normas, critérios e etapas para
participação na EDUCAFRO Tech 2021. Para participar do EDUCAFRO
Tech 2021 @ candidat@ deverá passar por uma única etapa de matrícula,
gratuita. Após a matrícula, @ aluno receberá mentoria acadêmica, suporte
técnico e premiações financeiras de acordo com sua dedicação e
desempenho. Todas as pessoas que chegarem ao final de cada curso
receberão certificado oficial de participação e indicações para vagas no
mercado de trabalho com remuneração que pode chegar a 6 mil reais,
brutos.

I.II.

É de exclusiva responsabilidade d@ candidat@, por meio do site da
EDUCAFRO,o acompanhamento de eventuais atualizações de cronograma
e adendos ao Edital.

II.

EDUCAFRO Tech

II.I.

É uma proposta de formação em Tecnologia da Informação (TI) voltada
para a Comunidade Negra. Quer priorizar jovens que querem despertar
sua vocação para o TI e ainda não tiveram oportunidades. Em sua
primeira turma formou um grupo de trinta e dois alun@s s, composto por
vinte e nove pessoas negras e três pessoas brancas. A EDUCAFRO tem
como missão, investir na diversidade. Foram dezessete homens e quinze
mulheres, d@s s quais, uma é transexual e seis pessoas homossexuais.

II.II.

Jovens negr@s das cinco regiões do Brasil podem participar dos cursos da
EDUCAFROtech, onde recebem conteúdos ministrados em função das
necessidades do Mercado de Trabalho. Recebem também aulas de
cidadania e de Direitos Constitucionais, fazendo a diferença nas áreas
onde atuam. Ao final do curso a EDUCAFRO conecta @s alun@s com
empresas parceiras que buscam profissionais da área de TI.

II.III.

Os cursos da EDUCAFRO tech têm como foco principal a juventude negra e
desempregada. Por serem jovens, estão mais familiarizad@s com as
tecnologias inovadoras e por serem afro-brasileiros recebem menos
suporte do Brasil, desde o início da nossa história, até hoje.
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II.IV.
O racismo estrutural quer nos destruir, mas unid@s , somos
mais fortes e venceremos. Então, sempre se lembre, se hoje você ganha
benefício, se esforce para trazer mais afro-brasileir@s pobres para esse
processo de empoderamento.
II.V.

Poderão participar deste curso todas as pessoas, de qualquer idade (desde
que saibam ler e escrever) e que tenham ousadia e vontade para se
aprimorar!

II.VI.

Esse trabalho é uma capacitação, com vários cursos de curtíssima duração
e tem como grande objetivo despertar a comunidade afro-brasileira para
perder o preconceito no que se refere à tecnologia da informação e abrir
seus corações e mentes para o mundo da TI.

II.VII.

Nosso foco diferencial está na comunicação com o público desempregado,
mentoria personalizada para a comunidade negra, incentivos econômicos
de curto prazo, nas formações de cidadania e na construção de uma
comunidade negra na área de tecnologia.

III.

CRITÉRIOS

Para receber uma vaga na EDUCAFRO Tech 2021 @ candidat@ deve,
obrigatoriamente, cumprir todos os critérios abaixo:
III.I.
III.II.
III.III.

III.IV.
III.V.
III.VI.

III.VII.
III.VIII.

saber ler e escrever e, preferencialmente ter o diploma de terceiro ano do
ensino médio;
possuir renda bruta familiar de, no máximo, dois salários mínimos
nacionais por pessoa;
para todos os fins deste edital, serão computados, para fins de cálculo da
renda familiar, todos os valores mensais recebidos por todas as
pessoas que moram na mesma residência, independentemente do
vínculo legal ou sanguíneo, bem como, sem limitação, valores
recebidos por meio de pensões alimentícias, doações, bens e custeio de
despesas por quaisquer terceiros, bem como valores e custeios
provenientes de programas sociais;
estar devidamente matriculad@ na EDUCAFRO Tech 2021 através do link:
bit.ly/lazaroindica ;
para receber os benefícios financeiros, possuir conta no banco cadastrada
em nome d@ alun@;
Após ser contratad@ na área de Tecnologia da Informação em vagas
indicadas pela EDUCAFRO Tech ou não, comprometer-se-a a doar,
mensalmente, 2% do seu salário para possibilitar que a EDUCAFRO
continue investindo em outras pessoas afro-brasileir@s pobres. ;
Para acessar os benefícios, serão priorizad@s afro-brasileiras e
afro-brasileiros pobres;
serão priorizad@s desempregad@s.
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IV.
IV.I.
IV.II.
IV.III.

IV.IV.
IV.V.

BENEFÍCIOS
certificado oficial de conclusão de curso;
conexão com empresas de Tecnologia da
Informação que buscam
profissionais;
prêmio de R$100 (cem reais) após a finalização de cada curso disponível
no EducafroTech com a apresentação de mais dois certificados de cursos
oferecidos por quaisquer outras entidades, por exemplo, Fundação
Bradesco, Digital Innovation One, Alura e Udemy;
i)
Para obter o prêmio de R$100,00 (cem reais) deverá,
apresentar certificado de ter realizado outros dois
cursos curtos de TI, para cada curso da EDUCAFRO
tech concluído. Esses cursos podem ser realizados em
organizações como Fundação Bradesco, Digital
Innovation One e Alura, por exemplo.
possibilidade de receber doações de computadores ou tablets para estudos
de acordo com as doações de equipamentos que à EDUCAFRO receber;
todos os benefícios do Associado Simpatizante* da EDUCAFRO.
*Para receber o certificado de conclusão de curso, @ alun@ deverá
se cadastrar como Associado Simpatizante no site da EDUCAFRO.
Este procedimento gratuito será explicado após a matrícula no
EDUCAFRO Tech.

V.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
V.I.
V.II.
V.III.
V.IV.

V.V.
V.VI.
V.VII.
V.VIII.
V.IX.

Informática Básica
Matemática Básica para TI
Introdução à Programação (algoritmos, lógica de programação e
Banco de Dados)
Linguagens
i.
Javascript
ii.
HTML
iii.
CSS
iv.
Python
Frameworks
i.
Django (p/ Phyton)
ii.
React (p/ Javascript)
Introdução à UX e UI
Git e GitHub
Portfólio Final no GitHub
Aulas de Cidadania e Direitos Constitucionais EDUCAFRO

Obs: Parte do conteúdo programático é oferecido por professores/as da
EDUCAFRO e parte é oferecida por centros educacionais parceiros da
EDUCAFRO. Cada aluno terá uma trilha de conhecimento obrigatória e
também terá a oportunidade de acrescentar cursos paralelos de acordo
com o seu nível de interesse em se aprofundar em TI.
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VI.

VII.

HORÁRIOS DE AULA E MENTORIA
VI.I.

Com exceção das aulas de Cidadania e Direitos Constitucionais,
todas as outras aulas estão gravadas e disponíveis a qualquer dia e
hora. Portanto, @ alun@ poderá estudar de acordo com a sua
própria disponibilidade de tempo e de acordo com a sua disciplina.

VI.II.

A EDUCAFRO prioriza investir nas pessoas que podem dedicar 8
horas por dia nos estudos da TI.

VI.III.

As aulas de Cidadania e Direitos Constitucionais acontecerão ao
vivo, semanalmente, em horários a serem definidos de acordo com
a disponibilidade das professoras e professores da EDUCAFRO. As
aulas aconteceram em diferentes dias e horários da semana e final
de semana para permitir que todas as pessoas possam participar.

VI.IV.

A carga horária do conteúdo programático varia de acordo com a
dedicação de cada aluno. Todos têm consciência de que serão
submetidos a testes nas empresas e quanto mais conteúdos
estudados mais aptos estarão para celebrar sua aprovação. Neste
cenário, um/a alun@ médio que se dedique 8 horas por dia irá
terminar o curso entre 60 e 120 dias e já estará sendo indicad@
para o mercado de trabalho.

VI.V.

Ao final do curso, @ alun@ deverá apresentar o seu portfólio com
todas as atividades do curso disponibilizadas no GitHub.

MATRÍCULA
VII.I.

A matrícula para a EDUCAFRO Tech - 2021 deverá ser realizada
através do link: bit.ly/lazaroindica em qualquer dia e hora do ano.

VII.II.

As matrículas estão disponíveis para todo o Brasil e estarão
limitadas a 2 (duas) mil vagas e serão ocupadas por ordem de
chegada.

VII.III.

Reforçamos que não existem outras formas de se matricular. Após
a inscrição uma confirmação de matrícula chegará ao seu e-mail em
no máximo 48 horas com todas orientações do curso.

VII.IV.

A matrícula d@ candidat@ implicará na aceitação das propostas e
estilo de trabalho da EDUCAFRO, explicitado neste edital e em seu
estatuto, disponível no site www.educafro.org.br

VII.V.

O investimento que a EDUCAFRO está fazendo em cada pessoa tem
um foco bem definido: despertar as pessoas negras para a TI.
Solicitamos que você não se inscreva e nem participe, se você não
tem esse objetivo: esforçar-se para abrir a mente para aprender TI.
Não fique no grupo só por curiosidade.
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VIII.

DISPOSIÇÕES FINAIS

VII.I.

Até que a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) seja controlada,
todos os cursos serão virtuais e sem a necessidade de presença física na
sede da EDUCAFRO em nenhuma etapa do curso.

VII.II.

Os casos omissos, não previstos no presente edital, serão analisados pela
diretoria da EDUCAFRO.

VII.III.

Este edital entra em vigor, a partir da data de sua publicação, retroagindo
a 1º de janeiro de 2021, sendo válido apenas para os cursos online da
EDUCAFRO Tech 2021 e estão revogadas as disposições em contrário.

"EDUCAFRO Tech:
UMA FORÇA NEGRA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO"

WhatsApp para dúvidas: (11) 9 6173 6869
E-mail para dúvidas: educafrotech@educafro.org.br

São Paulo - SP, 11 de Janeiro de 2021.

Frei David Santos OFM

- Diretor Executivo

__________________________________________
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