MBA – DAUPHINE /SORBONNE
Gerenciamento Internacional - DEVENEZ INCONTOURNABLE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL
PARA CUMPRIR AS DATAS e NORMAS FRANCESAS, NOSSAS DATAS E INDICAÇÕES
SOFRERAM ALTERAÇÕES

Inscrições de 24.07.2017 às 8:00 até 18.12.17 às 23:59

Condições obrigatórias para candidatura:
(Este programa é aberto a todos os perfis de profissionais diplomados com experiência
profissional, como por exemplo, engenheiros, economistas, juristas e especialistas em Relações
Internacionais, etc., formados em qualquer Instituição de Ensino Superior Brasileira – IES)
•

Ser portador de diploma de Graduação (mínimo) ou 1 ano de Master validado (diploma europeu);

•

Experiência profissional de 3 anos comprovada através de carteira de trabalho assinada, ou
holleriths, ou prólabores (nestes 2 últimos casos, apresentar o 1º e último comprovante do
recebimento da remuneração. Serão consideradas apenas experiências profissionais em empresas
ou Instituições públicas/privadas. Estágios, em quaisquer de suas formas não serão considerados
e/ou validados);

•

Ter menos de 35 anos em 1º de setembro de 2018;

•

Ter conhecimento da língua francesa (comprovação de nível B2 – TFI 550 mín - através de teste ou
exame reconhecido de língua francesa ou apresentação de histórico escolar de universidade
francesa atestando o mínimo de 1 ano de estudos na França);

•

Ter conhecimento da língua inglesa (comprovação através de teste ou exame reconhecido de língua
inglesa – equivalente ao nível 750 TOEIC mín);

•

Apresentar TAGE-MAJE ou GMAT antes da entrevista;

•

Não ser funcionário do Grupo RENAULT.

•

Ter apresentado sua candidatura e sido pré-selecionado pela USP (não é obrigatório ter diploma
USP. A Universidade de São Paulo é parceira da Fondation Renault para a pré-seleção).

A pré-seleção deverá ser realizada obrigatoriamente pela USP podendo as candidaturas ser
oriundas de qualquer IES brasileira, parceiras ou não da Fondation Renault.
Candidaturas para bolsa apresentadas por brasileiros diretamente à Fondation Renault
não serão consideradas.
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SELEÇÃO
1ª ETAPA: Nesta etapa serão analisados somente os documentos abaixo:
•

Curriculum Vitae (redigido em francês), com contato Skype;

•

Carta de Motivação assinada com caneta azul (redigida em francês), apresentando as razões de seu
interesse na realização do MBA (Seja objetivo. Evite sentimentalismos ou dramas familiares):
1 página (máximo: 1 pagina e meia), Times New Roman 11pt, espaço 1,15 ;

•

Plano Profissional, abordando a pertinência do MBA em sua carreira atual e futura;
1 página (máximo: 1 pagina e meia), Times New Roman 11pt, espaço 1,15 ;

•

Diplomas e seus respectivos históricos escolares (Graduação e Masters Internacionais ou Mestrados
Nacionais), em francês ou inglês (Diplomas com tradução juramentada. Históricos poderão ter
tradução livre. Porém, todas as traduções, juramentadas ou livres, deverão ser sempre e
obrigatoriamente acompanhadas de seu respectivo original);

•

Documento atestando o nível de conhecimento da língua francesa (B2 ou TFI 550) ou outra forma
equivalente de comprovação como, por exemplo, ter estudado na França por um período mínimo de
um ano (histórico francês);

•

Atestado de conhecimento de língua inglesa (equivalente a 750 TOEIC);

•

Comprovantes de experiência profissional mínima de 3 anos (Escaneamento da carteira profissional
aberta, com todas as páginas de dados pessoais e de registro de contrato, com a numeração da
página visível. E/OU Contratos de trabalho com data de início e fim devidamente assinados. E/OU
Holleriths ou Pró-labores inicial e final - 1º e último).

Os documentos acima listados (e somente eles) deverão ser enviados escaneados coloridos, via
email, até o dia 18 de dezembro de 2017, às 23:59h para renaultprocessoseletivobrasil@gmail.com.
Colocar no assunto “MBA 2018”. Arquivos recebidos após essa data e/ou horário não serão
considerados. (tamanho total do arquivo: até 5MB. Cada documento deverá conter seu nome e
objeto, ex: João Ramos_Diplomas, João Ramos_CV. Não aceitaremos compartilhamentos via
dropbox, 4share ou similar).
Resultado: Até 22/12/17 - Todos os candidatos – pré-aprovados ou não - serão informados do resultado
através de mensagem eletrônica.
Os candidatos pré-selecionados receberão login e senha, diretamente da Fondation Renault, para realizar
a candidatura online até 23/01/2018 e anexar os documentos listados a seguir:
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Documentos Obrigatórios para inscrição online:
•

Curriculum Vitae (redigido em francês);

•

Carta de Motivação (redigida em francês);

•

Projeto Profissional (redigido em francês);

•

2 ou 3 Cartas de recomendação (redigidas em francês ou inglês);

•

Diplomas do Ensino Superior (tradução juramentada). Toda tradução, juramentada ou não, deverá
sempre ser acompanhada de seu original. Escaneie junto!

•

Desempenho Acadêmico (histórico escolar) em francês ou inglês (todas as traduções, juramentadas
ou livres, deverão ser sempre acompanhadas de cópia autenticada do documento original). Escaneie
junto!

Poderão ainda ser solicitados os documentos abaixo:
•

Foto digital;

•

Atestados de proficiência em francês e inglês;

•

Cópia do passaporte (páginas do n° e dos dados pessoais).

2ª ETAPA: Após análise dos documentos recebidos as Universidades Paris Dauphine, IAE Paris
Sorbonne e a Fondation Renault, realizarão entrevista em língua francesa e inglesa via Skype, entre
fevereiro e abril de 2018, em data a ser confirmada posteriormente (coloque em seu CV o seu contato
Skype)
Resultado: através de email da Fondation Renault, no final de abril 2018.

Outras informações sobre a seleção através do email: marlei@usp.br
Informações sobre o MBA
www.fondation.renault.com/formation/le-mba-management-international-vous-interesse/
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