
     
                                                                                                       

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA - UNISUAM 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO EM FIBRA ÓPTICA 

(FTTH) 

 

O Reitor do Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM, no uso de suas atribuições 

estatutárias e demais disposições gerais, aprova e torna público o presente edital, 

comunicando que estarão abertas no período de 26 de novembro de 2021 até 07 de janeiro 

de 2022 as inscrições para o Programa de Treinamento em  Fibra Óptica - FTTH, curso com 

patrocínio da HUAWEI para formação de jovens em mão de obra, com formação social e  

tecnológica para instalações residenciais em fibra ótica - Fiber-to-the-Home (FTTH). 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. O Pólen (Polo de Inovação, Empreendedorismo e Internacionalização do Centro 

Universitário Augusto Motta – UNISUAM), criado em 19 de fevereiro de 2016, com o intuito 

de atrair e promover novos negócios na universidade e aos jovens que residem em regiões 

em vulnerabilidade social, torna público que estão abertas as inscrições para o Programa de 

Treinamento em FTTH. Os interessados poderão se inscrever desde que cumpram os 

requisitos estabelecidos neste edital: 

 

1.1.1. Ser jovem (18 a 29 anos) que esteja compreendido na geração que atenda 

aos critérios de vulnerabilidade social: 

a. Possuir cadastro no Cadúnico com Número de Identificação Social (NIS); e 

b. Residir na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.1.2. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

a. RG; 

b. CPF; 

c. Comprovante de Residência; e 

d. Número de Identificação Social (NIS). 

 

1.2. A vaga será concedida aos jovens classificados pela comissão que será constituída 

com tal fim. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1. A juventude do leste fluminense é carente de ações que auxiliem a mão de obra a se 

desenvolver tecnologicamente de forma a torná-los protagonistas das próprias 

oportunidades, a UNISUAM, já desempenha um papel importante liderando soluções 

comunitárias a desafios locais e estruturais nas cidades onde atua. 

 

 

 

 



     
                                                                                                       

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

3.1. Este edital destina-se a jovens de 18 a 29 anos, que nem trabalham e nem estudam. 

 

4. VAGAS 

 

4.1. Este edital tem por objetivo disponibilizar 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 12 (doze) 

vagas para cada turma, devido às limitações sanitárias vigentes e das regras de ouro da 

UNISUAM, em razão da prevenção da COVID-19. 

4.2.  As turmas serão realizadas conforme cronograma a ser divulgado pelo Pólen - Polo 

de Inovação da UNISUAM. 

 

5. PROGRAMA DE TREINAMENTO 

 

5.1. Os treinamentos do curso Fiber-to-the-Home (FTTH) serão presenciais, limitado a 

doze (doze) alunos por turma, devido às restrições sanitárias oriundas da COVID-19 e das 

regras de ouro da UNISUAM.  

5.2. Os treinamentos acontecerão nas instalações do Pólo da cidade de Niterói, no 

endereço e nas datas a serem divulgadas na página do Pólen - Pólo de Inovação da 

UNISUAM no site: https://poleninovacao.com.br/. 

5.3. Quaisquer mudanças no cronograma, horários, locais de realização, temáticas 

trabalhadas e detalhes sobre os treinamentos – inclusive cancelamentos ou inclusões de 

novos encontros poderão ser feitos a qualquer tempo. 

 

6. PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Os participantes selecionados deverão comprovar dedicação ao treinamento, se 

comprometendo com as atividades e os entregáveis a serem estipulados pelos professores 

ou mentores, atendendo a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nos 

encontros e média 7,0 (sete) nas avaliações que compõem a formação. 

 

7. PREMIAÇÃO 

 

7.1. Os jovens que tiverem melhor desempenho no programa de treinamento poderão ser 

acompanhados pela área de Carreiras da UNISUAM e pelos parceiros do programa nas áreas 

em questão, observando que não há qualquer obrigação por parte das mesmas na 

contratação dos concluintes. 

 

7.2. Os jovens que concluírem o treinamento terão um acompanhamento para a busca de 

uma evolução pessoal sustentável, colaborando com ações promocionais do bem comum em 

conjunto com o Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM e suas localidades, como a 

cidade de Niterói e região.  

 

https://poleninovacao.com.br/


     
                                                                                                       

7.3. No futuro os jovens selecionados poderão receber mentorias gratuitas dos parceiros, 

uma oportunidade de desenvolvimento macro de formação socioprofissional e por isso é 

fundamental estar dentre os aprovados no Edital. 

 

7.4. Os jovens que possuírem assiduidade e nível mínimo de aprovação estarão aptos a 

receber treinamentos como meetups e workshops, nos três meses posteriores ao término do 

curso com acadêmicos, profissionais, especialistas, empreendedores e/ou mentores de 

competência. Caso seja interesse de um determinado promotor, o jovem poderá ser 

convidado a ingressar em novos programas. 

 

8. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

8.1. A inscrição online deverá ser feita através do formulário eletrônico a ser 

disponibilizado na página do Pólen - Pólo de Inovação da UNISUAM no site: 

https://poleninovacao.com.br/. 

8.2. O não preenchimento adequado das informações solicitadas no formulário de 

inscrição e/ou submissão deste impedirá a participação do projeto neste processo seletivo. 

8.3. Após o período de inscrição online, a equipe do Pólen, realizará as análises dos 

inscritos com base neste edital. 

8.4. Os candidatos inscritos e não selecionados serão incluídos na lista de espera. Os 

candidatos incluídos na lista de espera deverão acompanhar eventual divulgação de seleção 

na página do Pólen - Pólo de Inovação da UNISUAM no site: https://poleninovacao.com.br/. 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. O Pólen ficará a cargo de cuidar de todas as atividades referentes ao Programa de 

treinamento em instalações residenciais em fibra ótica - Fiber-to-the-Home (FTTH) e a 

ACIERJ buscará auxílio aos jovens através de empresas parceiras. 

9.2. O trabalho de divulgação será realizado pelas equipes de comunicação do Pólen, polo 

de Inovação da UNISUAM. 

9.3. Quaisquer dúvidas, sugestões, informações complementares ou casos omissos 

devem ser encaminhados para a equipe do Pólen de 10h às 19h pelo telefone (21) 3030-

1601, por e-mail: polen@unisuam.edu.br ou pelo Instagram @polen.unisuam. 

9.4. Desde já os jovens que forem selecionados autorizam a utilização da sua imagem e 

voz para fins de divulgação dos resultados do edital, bem como acompanhamento posterior 

do programa. 

 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. 

 

 
 

PROF. ARAPUAN NETTO 

REITOR 

https://poleninovacao.com.br/
https://poleninovacao.com.br/
mailto:polen@unisuam.edu.br


     
                                                                                                       

 

 

 

 

ANEXO I: CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA* 

Inscrição online 
Realização das inscrições online através do formulário eletrônico disponível no site 
do Pólen e nas Redes Sociais  

26/11/2021 a 
07/01/2022 

Divulgação do resultado Oficial 24/01/2022 

Início das Aulas 04/02/2022 

Previsão para formatura  29/05/2022 

*Datas sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 

 


