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A ESCOLA E O
PROCESSO

A ESCOLA GERMINATECH
Fundada em 2022, a Escola GerminaTech tem a
missão de formar, com excelência, jovens
desenvolvedores de sistemas que tenham total
aderência aos nossos valores, alta capacidade
crítica, analítica e cognitiva, com competências
para
desenvolver
soluções
tecnológicas
inovadoras a fim de produzir resultados
superlativos.
O ensino é voltado para a formação de jovens
especialistas em desenvolvimento de sistemas,
com orientação para resultados, capacidade de
inovação e visão sistêmica.

Com o propósito de formar jovens potenciais, a
grade curricular contempla as disciplinas do
núcleo comum e as disciplinas específicas em
Tecnologia da Informação (TI). São três anos de
Ensino Médio focados em disciplinas de TI e, ao
término do curso, os formandos recebem o
diploma em Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas.
Ademais, a escola GerminaTech é 100% gratuita e
digital, oferece material, uniforme, quatro
refeições
por
dia,
professores
altamente
qualificados e toda estrutura necessária para a
formação de jovens administradores de empresa.

Nossos valores
Atitude de dono
Determinação

Disciplina
Disponibilidade

Simplicidade
Franqueza

Humildade
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ETAPAS PARA
CURSO

INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser feita por meio do formulário disponível no link seufuturocomecaaqui.com.br no período de
26/04/2022 a 09/07/2022. Para realizá-la, o(a) candidato(a) precisa estar devidamente matriculado(a) no 9° ano do
Ensino Fundamental II.
Após a efetuação da inscrição, os responsáveis receberão um SMS e um e-mail de confirmação, pelo número de
telefone e endereço de e-mail cadastrados.
Para agrupar todas as informações sobre o processo de admissão, criamos a Área do Candidato, que pode ser
acessada por meio do número de inscrição do(a) candidato(a). Nesta plataforma, colocamos as datas e horários de
todas as etapas, bem como as informações necessárias sobre o processo.

DICAS:
Cadastre um endereço de e-mail que seja de fácil acesso para o(a) candidato(a) e os responsáveis, pois a
comunicação durante o processo de admissão será feita, inteira e exclusivamente, por esse meio;
Atente-se à Área do Candidato para acompanhar todas as informações sobre o processo de admissão.

PÁGINA 7

DESAFIOS DE
RACIOCÍNIO LÓGICO
INFORMAÇÕES GERAIS
Esta etapa será conduzida em um único dia na escola, presencialmente. Nela, os candidatos irão realizar
avaliações de Raciocínio Lógico. Durante o período de inscrição, os candidatos receberão dicas sobre Raciocínio
Lógico através do Instagram da GerminaTech (@germina.tech).

As datas e horários serão informados pelo e-mail cadastrado, assim como todas as informações necessárias para
a realização dessa etapa;
O(A) candidato(a) terá um tempo previamente definido para a realização da atividade;
O(A) candidato(a) que não realizar esta etapa será automaticamente desclassificado(a) do processo;
Em data previamente informada por e-mail, os candidatos receberão a lista de classificados para a realização do
Curso Preparatório na Escola GerminaTech (curso de programação com Python), juntamente com a ficha de
inscrição.
A não devolução da ficha de inscrição até a data informada implicará na desclassificação do(a) candidato(a) e a
escola chamará o(a) próximo(a) da lista de classificação.
ATENÇÃO:
Os aplicadores de prova disponibilizarão todos os materiais necessários para a realização da pesquisa de perfil.

PÁGINA 8

CURSO PREPARATÓRIO
Nesta etapa, o(a) candidato(a) fará um curso de programação de sistemas, com Python, no período de 3 meses, com
atividades durante a semana, à noite, e aos sábados.

ORIENTAÇÕES

As datas e horários dessa etapa serão informados pelo e-mail cadastrado na inscrição;
Como todas as etapas do Processo de Admissão, essa etapa tem caráter eliminatório;
O não cumprimento de qualquer regra acima poderá implicar na desclassificação do(a) candidato(a) sem direito
a uma nova chance;
É de suma importância a disponibilidade e a pontualidade dos candidatos nesta etapa. A escola GerminaTech
preza muito por esses valores;
Ao final desta etapa, os candidatos(as) serão classificados de acordo com o seu rendimento no curso e os
melhores classificados farão as avaliações e entrevistas, em datas e horários previamente informados.

PÁGINA 9
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ETAPAS DO
PROCESSO

ORIENTAÇÕES GERAIS
Todas as informações sobre o processo e suas etapas serão enviadas para o e-mail cadastrado na inscrição;
É responsabilidade exclusiva do candidato e dos responsáveis informarem-se sobre calendário, inscrições,
convocações para as provas, locais de exame e listas de convocados para matrícula, bem como sobre todas as
etapas e procedimentos para matrícula virtual;

Todas as etapas do Processo de Admissão são
eliminatórias;
Durante e depois do Processo de Admissão, não serão
aceitos pedidos de revisão de notas ou verificação de
provas, nem serão dadas informações sobre a
classificação dos inscritos.

PÁGINA 11

AVALIAÇÃO COGNITIVA
Nesta etapa, o(a) candidato(a) realizará uma avaliação cognitiva que irá abordar leitura, escrita e raciocínio lógico.

ORIENTAÇÕES
A data e horário dessa etapa serão informados pelo e-mail cadastrado na inscrição;
O(A) candidato(a) terá 2 horas para responder às questões de Matemática e Inglês e realizar a produção textual;
Em caso de não comparecimento ou atraso, o(a) candidato(a) estará desclassificado do processo;
Não será permitida, durante a realização da avaliação, a comunicação entre os candidatos ou a utilização de
materiais de consulta;
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da avaliação;
Como todas as etapas do Processo de Admissão, essa etapa tem caráter eliminatório.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
Lápis;
Borracha;
Caneta esferográfica azul ou preta.

DICA:
Certifique-se de chegar ao local de prova com 1 hora de antecedência.
PÁGINA 12

PESQUISA DE PERFIL
INFORMAÇÕES GERAIS
Esta etapa consistirá em uma pesquisa de perfil para obtenção de novas informações sobre o(a) candidato(a).
O teste consiste em uma análise de perfil comportamental que tem por objetivo identificar as tendências de
comportamento do(a) candidato(a);
Essa etapa ocorrerá na mesma data e horário da avaliação cognitiva;
O(A) candidato(a) terá 30 minutos para a realização da pesquisa;
Em caso de não comparecimento ou atraso, o(a) candidato(a) estará desclassificado do processo;
Não será permitida, durante a realização da pesquisa de perfil, a comunicação entre os candidatos ou a utilização
de materiais de consulta;
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da avaliação;
Como todas as etapas do Processo de Admissão, essa etapa tem caráter eliminatório.

ATENÇÃO:
Os aplicadores de prova disponibilizarão todos os materiais necessários para a realização da pesquisa de perfil.
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ENTREVISTAS
Nesta etapa, o(a) candidato(a) participará de uma entrevista em data e horário informados via e-mail. A entrevista
terá duração de aproximadamente 1 hora e será realizada na Escola GerminaTech.

ORIENTAÇÕES E REGRAS
As entrevistas ocorrerão no mês de dezembro em datas e horários informados via e-mail.
Caso o(a) candidato(a) não possa participar da entrevista na data e horário marcados, deve enviar um e-mail
para a admissão com antecedência para propor remarcação;
O(a) candidato(a) deverá chegar na escola Germinare 30 minutos antes do horário marcado;
Em caso de não comparecimento ou atraso, o(a) candidato(a) estará desclassificado do processo, salvo exceções
auditadas pela equipe de admissão;
Não será permitido nenhum registro do processo pela parte do(a) candidato(a), seja este por meio de foto, vídeo
ou texto;
Como todas as etapas do Processo de Admissão, essa etapa tem caráter eliminatório;
O não cumprimento de qualquer regra acima poderá implicar na desclassificação do(a) candidato(a) sem direito
a uma nova chance;
É de suma importância a disponibilidade e a pontualidade dos candidatos nesta etapa. A escola Germinare preza
muito por esses valores.
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MATRÍCULA
Para os aprovados no Processo de Admissão, as datas para a realização da matrícula serão divulgadas juntamente
com a lista de aprovados no dia 16/12/2022 (sexta-feira). A realização da matrícula ocorrerá no mês de janeiro de 2023.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Original e cópia simples do RG do candidato;
• Original e cópia simples do CPF do candidato;
• Original e cópia simples do RG dos responsáveis;
• Original e cópia simples do CPF dos responsáveis;
• Original e cópia simples do comprovante de endereço;
• Termo de adoção, se for o caso;
• Declaração de transferência, que deve ser solicitado à
escola atual.
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EM RESUMO...
Passo 1: Candidatos fazem a inscrição através do site www.seufuturocomecaaqui.com.br (de 26/04 a
09/07/22);
Passo 2: Candidatos recebem no e-mail cadastrado as orientações para os desafios de raciocínio
lógico;
Passo 3: Os melhores classificados nos desafios de raciocínio lógico são convidados para o Curso
Preparatório de Python, que será online e presencial;
Passo 4: Os melhores classificados no Curso Preparatório são convidados para as avaliações
presenciais de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa, pesquisa de perfil e entrevistas;
Passo 5: Os melhores classificados em todas as etapas anteriores são convidados a fazer a matrícula
no curso do Ensino Médio integrado com Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola
GerminaTECH.

PÁGINA 16

INFORMAÇÕES GERAIS
(11) 3623-6000
Rua Irineu José Bordon, 335

EM CASO DE DÚVIDAS, ENVIAR SOMENTE PARA O E-MAIL:
admissao@germinare.org.br

NOS ACOMPANHE PELAS

redes sociais

Germinare Oficial

@escolagerminare

Escola Germinare

Escola Germinare

