MASTER MVE FONDATION RENAULT
Mobilidade & Veículo Elétrico - 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
1. Condições para candidatura:
•

Ter menos de 35 anos em 1° de setembro de 2016;

•

Ser portador de diploma em Engenharia, Ciências Tecnológicas, saúde Pública, Gestão Ambiental, Gestão
de Políticas Públicas, em qualquer Instituição de Ensino Superior brasileira;

•

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 apresentado sua candidatura através da USP (parceira da Fondation Renault), para a pré seleção (não
é necessário ter sido aluno da USP);
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.

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

Curriculum Vitae (redigido em francês);

•

Carta de Motivação assinada com caneta azul (redigida em francês), explicitando o interesse pelo Master
MVE, conhecimentos já adquiridos, projeto profissional e a pertinência deste Master para sua carreira;

•

Desempenho acadêmico (histórico escolar), em francês ou inglês;
(não é obrigatória tradução juramentada. Para traduções livres, isto é, realizadas pelo próprio aluno, anexar
também o histórico em português original contendo assinatura e carimbo originais da instituição);

•

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.

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 “MVE 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 (redigida em francês) explicitando o interesse pelo Master MVE, conhecimentos já
adquiridos, projeto profissional e a pertinência deste Master para sua carreira;

•

2 cartas de recomendação (redigidas em francês ou 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 de cada diploma de graduação obtido + tradução juramentada para o francês (o documento original,
que foi submetido à tradução, deverá acompanhá-la obrigatoriamente);

•

Atestado médico (redigido em francês ou inglês – verifique junto ao consulado francês as opções de
médico, se necessário);

•

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

•

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

2ª ETAPA: Após análise dos documentos recebidos as Escolas do Grupo ParisTech e Fondation Renault,
realizarão entrevista em língua francesa.
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 o final de abril e
maio de 2016.

Outras informações sobre a seleção através do email: marlei@usp.br
Informações sobre o Master MVE
https://www.fondation.renault.com/programmes/master-transport-et-developpement-durable/presentation/

