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MASTER TRADD - Fondation Renault 

Transport et Développement Durable 

 

   
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL 

PARA CUMPRIR AS DATAS e NORMAS FRANCESAS, NOSSAS DATAS SÃO DIFERENCIADAS 

 

 Inscrições de  12.08.2019  às  8:00  até  04.10.2019 às  23:59 

 
  

1. Condições para candidatura no site da FONDATION RENAULT:  

  

• Ter menos de 35 anos em 1° de setembro de 2020;  

• Ser portador de diploma de Ensino Superior de qualquer Instituição de Ensino Superior Brasileira, em Engenharia 

Civil, de Produção, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Economia, Saúde Pública, Arquitetura e Urbanismo, ou estar 

cursando o último semestre;  

• Ter conhecimento da língua francesa equivalente ao TFI 550 (comprovação de nível B2 através de teste/ exame 

internacional ou de escola de idiomas de alcance nacional, ou apresentação de histórico escolar de universidade 

francesa atestando mínimo de 6 meses de estudos na França);  

• Não ser funcionário do Grupo RENAULT; 

• Ter sido pré-selecionado e indicado 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 ocorrerá obrigatoriamente pela USP podendo o candidato ser diplomado por qualquer 

Universidade Brasileira, exceto UFRJ, UNICAMP e UFTPR (processos de pré-seleção próprios) 

 

Candidaturas para bolsa apresentadas por brasileiros diretamente à Fondation Renault 

não serão consideradas. 

 

  

SELEÇÃO  

  

1ª ETAPA: Nesta etapa serão analisados somente os seguintes documentos (todos escaneados colorido):  

  

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

 Carta de Motivação assinada com caneta azul (redigida em francês), apresentando as razões, o porquê de seu interesse 

na realização do Master TRADD (Seja objetivo. Evite sentimentalismos ou dramas familiares): ): até 1 página (3.000 

caracteres com espaço), Times New Roman 11pt, espaço 1,15; 

 Plano de Carreira, explicitando a pertinência e impacto do Master TRADD em sua carreira atual  e/ou futura (não 

repita o que já foi dito na carta de Motivação); até 1 página (3.000 caracteres com espaço), Times New Roman 11pt, 

espaço 1,15; 

 Desempenho acadêmico de sua formação (histórico escolar), em francês ou inglês (não é obrigatória tradução 

juramentada. As traduções livres, realizadas pelo próprio aluno, devem sempre ser acompanhadas pelo documento 

original em português devidamente autenticado: carimbos/assinaturas originais da instituição);  

 Documento atestando o nível de conhecimento da língua francesa segundo QCE  – B2/Intermediário -  ou outra 

forma equivalente de comprovação como, por exemplo, ter estudado na França por um período mínimo de 6 meses. 
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Os documentos acima listados (e somente eles) deverão ser enviados escaneados coloridos, via email, 

até o dia  04 de outubro de 2019, às 23:59h para renaultprocessoseletivobrasil@gmail.com . Colocar 

no assunto “TRADD 2020”.  

(Tamanho total do arquivo: até 5MB. Os arquivos deverão ser nomeados por documento, exemplo: 

Lucia dos Santos_Certificado Francês / Lucia dos Santos_CV)  

 

Não aceitaremos arquivos zipados ou em compartilhamentos via dropbox, 4share ou similar 

 

Arquivos recebidos após essa data e/ou horário não serão considerados. 

 

 

Resultado:  Até 11/10/20 -  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 e anexar os documentos solicitados por eles.  

    

Documentos Obrigatórios: 

  

• Diplomas do Ensino Superior ou atestado de Colação de Grau (tradução juramentada). Toda tradução, 

juramentada ou não, deverá sempre ser acompanhada de seu original. Escaneie junto! 

• Atestado de proficiência em francês, nível B2 ou comprovante de estudo na França (histórico escolar) 

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

• Curriculum Vitae (redigido em francês);  

• Carta de Motivação com Plano de Carreira (redigida em francês – até 1 página e meia)  

 

Poderão ainda ser solicitados os documentos abaixo: 

• Atestado ou Certificado de proficiência em inglês; 

• Foto digital;  

• Desempenho acadêmico (histórico escolar), em francês ou inglês (todas as traduções, juramentadas ou livres, 

deverão ser sempre acompanhadas de cópia autenticada do documento original);  

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

  

    

2ª ETAPA: Após análise dos documentos recebidos as Escolas do Grupo ParisTech, École Polytechnique e Fondation 

Renault, realizarão entrevista em língua francesa via Skype, entre fevereiro e abril de 2020, em data a ser confirmada 

posteriormente (coloque em seu CV o seu contato Skype) 

  

Resultado: através de email da Fondation Renault, até final de maio de 2020.  

  

   

Outras informações sobre a pré-seleção através do email: marlei@usp.br 

  

 

Informações sobre o Master TRADD  

https://www.fondation.renault.com/programmes-dexcellence/tradd/ 
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