
PROCESSO SELETIVO DE ALUNAS(OS) PARA O CURSO ACCESS AMAZON - 2022
EDITAL Nº 1/2022

O Grupo +Unidos vem por meio deste Edital divulgar o processo seletivo de alunas(os)
para o curso Access Amazon 2022-2023. As inscrições estão abertas entre os dias
27/06/2022 e 25/07/2022 às 12h (horário de Brasília).

O programa Access Amazon 2022 é um projeto financiado pela Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil e Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa em Brasília
que visa promover o ensino da língua inglesa entre a população indígena e negra
brasileira que habita a região da Amazônia Legal no Brasil.

Para esta edição em especial, serão oferecidas 200 horas de ensino de inglês para
jovens indígenas e de outras comunidades da região amazônica e profissionais negros
ou ativistas envolvidos com a sustentabilidade, a fim de desenvolver suas habilidades
linguísticas e, consequentemente, agregar valor às suas respectivas carreiras.

1. PERFIL DAS(OS) CANDIDATAS(OS)

Para concorrer a uma das vagas, as(os) candidatas(os) devem ser negras(os) ou
indígenas entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos. Candidaturas de pessoas que
completarem 35 anos durante o curso serão aceitas.

Ademais, as(os) candidatas(os) devem habitar a região brasileira da Amazônia Legal,
morando em um dos seguintes estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará,
Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.

Serão aceitas também candidaturas de pessoas habitem ou não na Amazônia Legal
se: forem ativistas/acadêmicos da área ambiental; indígenas; quilombolas, ribeirinhos
ou virem de comunidades extrativistas.

Candidatas(os) devem ter preferencialmente nível de inglês básico, não sendo aceitas
candidaturas de pessoas com nível avançado.

2. DAS VAGAS

Serão oferecidas 140 (cento e quarenta) vagas para o programa Access Amazon 2022.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo consistirá de 2 etapas: avaliação das informações do formulário de
inscrição e dinâmica de grupo.



Na primeira etapa, serão avaliadas as informações do formulário de inscrição.
Candidatas(os) que atenderem aos critérios de seleção serão convocadas(os) para a
dinâmica de entrevista.

A dinâmica consistirá em um encontro a ser realizado de forma remota. Serão
chamadas(os) 10 candidatas(os) por dinâmica de grupo. A participação na dinâmica é
obrigatória e aquelas(es) que não participarem serão eliminadas(os).

Candidatas(os) que não puderem participar da dinâmica no horário agendado devem
entrar em contato com a coordenação pelo e-mail access.amazon@maisunidos.org
ou por WhatsApp no número +55 (11) 99754-3995 (número exclusivo para WhatsApp)
para pedir a troca de datas/horário. Não há garantia de que haverá outro horário
para participação.

O convite para a dinâmica será enviado por e-mail, então é importante verificar sua
caixa de entrada e de spam.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seleção das(os) candidatas(os) se dará conforme critérios eliminatórios,
classificatórios e de desempate.

4.1. Critérios eliminatórios - critérios que levarão a eliminação da(o) candidata(o) que
não os atender. São eles:

● Auto-declaração: serão aceitas candidaturas de pessoas que se
autodeclararem como negras, pardas ou indígenas. Aquelas(es) que se
autodeclararem como brancas(os) serão eliminadas(os);
● Faixa etária: serão aceitas candidaturas de pessoas de 18 a 35 anos de idade.
Pessoas que completarem 18 anos até 31 de dezembro de 2022 também terão suas
candidaturas aceitas, assim como aquelas que tiverem 35 anos no momento da
inscrição. Aquelas(es) que não estiverem dentro desta faixa etária serão
eliminadas(os);
● Residência em território brasileiro: o curso é voltado para habitantes da
Amazônia Legal. Candidaturas de pessoas de outros lugares somente serão aceitas se
se enquadrarem nas exceções estabelecidas no ponto 1 (Perfil das(os) candidatas(os));
● Alfabetização: somente serão aceitas candidaturas de pessoas alfabetizadas
em português. Aquelas(es) que não forem alfabetizadas(os) serão eliminadas(os);
● Participação em outros programas do Access E2C: serão aceitas
candidaturas de pessoas que não tenham participado e/ou não estejam participando
de outros programas do Access E2C. Aquelas(es) que já tiverem participado ou
estejam participando de outros programas do Access E2C serão eliminadas(os);
● Disponibilidade: aquelas(es) que declararem não ter disponibilidade para
participar das aulas serão eliminadas(os). Os horários das aulas podem ser verificados
no ponto 6;
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● Nível de inglês: somente serão aceitas candidaturas de pessoas que se
declararem com nível básico de inglês. Candidaturas de pessoas de nível
intermediário serão analisadas. Aquelas(es) que se declararem com nível avançado
serão eliminadas(os). O nível de inglês será avaliado principalmente durante a
dinâmica de grupo;
● Formulário: somente serão aceitas candidaturas de pessoas que preencherem
corretamente o formulário de inscrição. Aquelas(es) que não preencherem o
formulário de inscrição corretamente serão eliminadas(os).

4.2. Critérios classificatórios - critérios que serão utilizados para classificar as(os)
candidatas(os). São eles:

● Área de atuação: será dada preferência para candidatas(os) que declararem
atuar em áreas relacionadas ao escopo do curso (área ambiental) ;
● Renda: será dada preferência para candidatas(os) com menor poder aquisitivo;
● Experiência prévia com inglês: será dada preferência para candidatas(os) que
não tiveram instrução formal da língua inglesa;
● Viagens internacionais: será dada preferência para candidatas(os) que não
tiverem a oportunidade de realizar viagens internacionais para países cujo a língua
oficial seja o inglês;
● Nível de inglês: entre candidatas(os) com nível de inglês básico e
intermediário, será dada preferência para candidatas(os) com nível básico.

4.3. Critérios de desempate - critérios que serão utilizados para desempatar
candidatas(os). Vale ressaltar novamente que será dada prioridade para candidatas(os)
indígenas que habitem a região da Amazônia Legal. Além destes critérios, também
será considerada:

● Importância do inglês para carreira: será dada preferência para
candidatas(os) que demonstrarem maior importância do idioma para suas carreiras;
● Texto motivacional: será dada preferência para candidatas(os) cujo texto
motivacional se encaixe no modelo pedido.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DAS(OS) CANDIDATAS(OS)

Candidatas(os) aprovadas(os) em todas as etapas do processo seletivo serão
classificadas(os) conforme desempenho.

Aquelas(es) que passarem em todas as etapas, mas não estiverem entre as(os) 140
primeiras(os) colocadas(os) entrarão para a lista de espera.

A classificação de cada etapa do processo seletivo e o ranqueamento final não serão
divulgados. Não serão aceitos recursos relativos à classificação.



Aquelas(es) que forem inicialmente selecionadas(os) receberão um e-mail e também
será feito contato telefônico. Se as tentativas de contato não obtiverem respostas, as
vagas serão passadas para pessoas da lista de espera.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS

Os resultados finais do processo seletivo serão divulgados a partir do dia 31/08/2022
nas redes sociais do Grupo +Unidos e no site.

Aquelas(es) que forem classificadas(os) para a lista de espera serão avisadas(os) por
e-mail. Por isso, é importante prestar atenção em sua caixa de entrada e spam.

7. DO CURSO

Serão ofertadas 200 horas de aulas de inglês, distribuídas ao longo de dois semestres.
Para tanto, serão 6 horas de aula por semana que previstas para ocorrer às segundas,
terças e quintas-feiras, das 19h às 21h do horário de Brasília.

As aulas terão início no dia 05/09/2022. O curso terá duração de dois semestres com
recesso entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

A disponibilidade para participação nas aulas é critério eliminatório para classificação
da(o) candidata(o), conforme estabelecido no ponto 4.1.

6.1. Como forma de avaliação diagnóstica e medida de progresso, realizamos um teste
de nivelamento obrigatório no início do curso e outro, também obrigatório, ao final.

6.2. Durante o decorrer do curso, alunas(os) poderão contar com apoio de uma equipe
de saúde mental.

6.3. Durante o decorrer do curso, serão ofertadas também outras atividades extras para
as(os) alunas(os). Participação em atividades extras é recomendada, mas não
obrigatória.

8. DO CONTATO

O contato pela equipe do Access Amazon será feito principalmente por e-mail
(access.amazon@maisunidos.org) e por WhatApp no número +55 (11) 99754-3995
(número exclusivo para WhatsApp). Contato telefônico será feito com candidatas(os)
selecionadas(os) para participar do curso.
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9. CRONOGRAMA

Divulgação do edital 27/06/2022

Inscrições 27/06/2022 - 25/07/2022

Processo seletivo 25/07/2022 - 31/08/2022

Contato com pré-selecionadas(os) 22/08/2022 - 31/08/2022

Divulgação do resultado A partir de 31/08/2022


