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MBA – DAUPHINE /SORBONNE 

Gerenciamento Internacional -  DEVENEZ INCONTOURNABLE  
  

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÔES CONTIDAS NESTE EDITAL.   

PARA CUMPRIR AS DATAS e NORMAS FRANCESAS,  NOSSAS DATAS E INDICAÇÔES  

SOFRERAM ALTERAÇÕES 

  

Inscrições de  10.11.2015  às  8:00  até  05.01.16 às  23:00  
  
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, formados em qualquer Instituição de Ensino Superior 

Brasileiria – IES)  

  

• Ter 1 ano de Master validado (diploma europeu) ou ter diploma/título similar (graduação);  

• Experiência profissional de 3 anos comprovada através de carteira assinada, holleriths ou 

prólabores (serão consideradas experiências profissionais em empresas ou instituições 

públicas/privadas do tipo trainees. Estágios remunerados não são válidos);   

• Ter conhecimento da língua francesa (comprovação de nível B2 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);  

• Apresentar projeto profissional coerente com os critérios de seleção e de nível de excelência 

visado;  

• Apresentar TAGE-MAGE ou GMAT antes da entrevista; 

• Realizar teste de aptidão para o MBA no Brasil, em francês, sob responsabilidade acadêmica 

da Université Paris-Dauphine; 

• Ter menos de 35 anos em 1° de setembro de 2015; 

• Não ser funcionário do Grupo RENAULT. . 

  

A pré-seleção ocorrerá obrigatoriamente pela USP podendo cada candidatura ser indicada por 

qualquer IES brasileira, parceiras ou não da Fondation Renault. Candidaturas para bolsa 

apresentadas 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);  

• Carta de Motivação complementada com uma apresentação sintética de seu projeto 
professional pós-MBA, assim como uma descrição concisa de uma realização profissional ou 
pessoal valorizando suas competências (redigido em francês);  

• Desempenho acadêmico (histórico escolar), em francês ou inglês (Todas as traduções - livres 

ou juramentadas - deverão ser acompanhadas da cópia autenticada do documento original em 
português devidamente carimbados pela Instituição de origem;  

• Documento atestando o nível de conhecimento da língua francesa (B2) ou outra forma 

equivalente de comprovação como, por exemplo, ter estudado na França por um período 
mínimo de um ano (histórico francês);  

• Comprovante de experiência profissional de 3 anos (carteira profissional, contrato de trabalho, 

holleriths ou pró-labore inicial e final/atual);  

• Atestado de conhecimento de língua inglesa (equivalente a 750 TOEIC).  

  

  

Os documentos acima listados (e somente eles) deverão ser enviados escaneados 

coloridos, via email, até o dia 05 de janeiro de 2016, às 23:00h para 

renaultprocessoseletivo@gmail.com . Colocar no assunto “MBA 2016”. ”. Arquivos 

recebidos após essa data e/ou horário não serão considerados. (tamanho total do arquivo: 

até 5MB. Compacte-o, se necessário)  

 

Resultado: Até 07/01/15. Todos os candidatos serão informados do resultado através de 

mensagem eletrônica realizada diretamente pela Fondation Renault.   

  

Os candidatos pré-selecionados, na ocasião, receberão login e senha para realizar a candidatura 

online até 20/01/2016 e anexar os documentos abaixo listados (preparem antecipadamente os 

documentos mais difíceis de serem obtidos).   

  

Atenção! Devido à dificuldade ou demora em obter alguns dentre eles, preparem-os antecipadamente.    

  

• Curriculum Vitae (redigido em francês);  

• Carta de Motivação complementada com uma apresentação sintética de seu projeto profissional 

pós-MBA, assim como uma descrição concisa de uma realização profissional ou pessoal 

valorizando suas competências (redigido em francês);  

• Cartas de Recomendação de seus empregadores e de seus antigos professores universitários 

(redigidas em francês ou inglês);  

• Foto digital;  

mailto:renaultprocessoseletivo@gmail.com
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• Desempenho acadêmico (histórico escolar), em francês ou inglês (todas as traduções, 

juramentadas ou livres, deverão ser acompanhadas de cópia autenticada do documento original);  

• Cópia de cada diploma de graduação obtido com tradução juramentada em francês;  

• Atestado médico (redigido em francês ou inglês – verifique junto ao consulado francês as opções 

de médico, se necessário);  

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

• Atestados de conhecimento de língua francesa e inglesa com notas/níveis obtidos.  

  

  

  

2ª ETAPA: Teste Escrito e Entrevista em língua francesa e inglesa.  

  

Data e local:  entre fevereiro e março de 2016 (a ser confirmado pela Fondation Renault)  

  

Resultado: através de email da Fondation Renault, para todos os entrevistados, entre final de abril 

e maio de 2016.  

  

  

  

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

  

Informações sobre o MBA  
https://www.fondation.renault.com/programmes/mba-en-management-international/presentation   

https://www.fondation.renault.com/programmes/mba-en-management-international/presentation

