
EDITAL

CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O CURSO ELEIÇÕES E PROTEÇÃO DE DADOS DO DATA PRIVACY

BRASIL EM PARCERIA COM O INTERNETLAB

O Data Privacy Brasil e o InternetLab tornam pública a convocação de candidatos(as) para seleção de até 15

bolsas de estudo integrais (100%) e até 5 bolsas de estudo parciais de 50% de desconto) para o Curso

Proteção de Dados e Eleições, a ser realizado entre os dias 20/06 e 23/06, das 19h às 22h, de forma

totalmente online, conforme descrição a seguir. Mais informações podem ser encontradas no programa do

curso.

1.DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Edital a concessão de até 15 bolsas de estudo integrais (100%) e até 5

bolsas de estudo parciais de 50% de desconto.

1.2. A bolsa será concedida aos candidatos(as) que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e

forem selecionados(as) pela equipe do Data Privacy Brasil e do InternetLab, com base nos critérios descritos

neste Edital. Parte das bolsas compreende a isenção integral e parte cumpre o abatimento de 50% sobre o

valor da inscrição no Curso Proteção de Dados e Eleições.

2. DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

2.1. Estão aptos(as) a concorrer à bolsa oferecida todos(as) aqueles(as) que desenvolvam pesquisas,

estudos ou atividade profissional ligada à proteção de dados pessoais e/ou direito eleitoral.

2.2. Será levada em consideração na seleção das vagas a multissetorialidade dos candidatos, como:

2.2.1. Integrantes da administração pública que atuem em órgãos ligados à proteção de dados

e/ou direito eleitoral, ou que exerçam função ligada a essas áreas em órgãos públicos.

2.2.2 Profissionais do terceiro setor que atuem na área de defesa de direitos na intersecção com a

proteção de dados pessoais e/ou direito eleitoral.

2.2.3 Profissionais do setor privado que atuem com privacidade e proteção de dados pessoais e/ou

direito eleitoral;

2.2.4 Integrantes da comunidade científica e tecnológica que tenham como agenda de pesquisa

temas relacionados a proteção de dados pessoais e/ou direito eleitoral;

2.2.5. O edital contempla políticas de ações afirmativas aos(às) autodeclarados(as) negros(as),

pardos(as) ou indigenas, assim como pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência (PCD) o que

deve ser indicado no ato de inscrição;
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2.3. Serão considerados para concessão das bolsas critérios regionais,  de gênero, raça e setor de atuação.

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1. O presente Edital contempla a oferta de até 15 bolsas de estudo integrais (100%) e até 5 bolsas de

estudo parciais de 50% de desconto para o Curso Proteção de Dados e Eleições. Fica a cargo do Data Privacy

Brasil e do InternetLab a decisão sobre o número final de bolsas concedidas.

4. DAS DATAS

4.1. As datas do curso serão as seguintes: 20/06, 21/06, 22/06 e 23/06.

O Curso acontecerá de forma totalmente online, de segunda à quinta no horário de 19h00 - 22h00 e as

aulas não serão gravadas.

5. DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO

5.1. A inscrição no processo seletivo será efetuada mediante preenchimento do Formulário de Inscrição:

https://forms.gle/2bD9t41HhXErkjSn8, o qual deve conter:

a) a documentação exigida (curriculum vitae) a ser anexada ao referido Formulário, em formato pdf;

b) carta motivacional contando sobre a importância do tema e como o curso poderá contribuir para

a sua atuação profissional ou de sua organização, especialmente com relação às eleições de 2022

(no máximo 1 página).

5.2. Após efetuada e validada, a inscrição do(a) candidato(a) será submetida à avaliação do Data Privacy

Brasil e do InternetLab, que será constituída de uma fase única de análise documental, cujos critérios serão

i. adequação do Curriculum Vitae ao objeto e objetivos do curso oferecido; ii. a partir da carta motivacional,

a capacidade de demonstração da pertinência do curso a partir da trajetória acadêmica e profissional do(a)

candidato(a), bem como do potencial de emprego do conhecimento adquirido no curso no seu campo

profissional, sobretudo com relação ao processo eleitoral de 2022; . iii. diversidade regional, de raça,

gênero, e setor de atuação; e iv. as políticas de ação afirmativa acima mencionadas.

5.2.1 O Data Privacy Brasil e o InternetLab não se responsabilizam por eventuais falhas na transmissão do

formulário ou dos documentos que devem ser anexados.

5.3. Serão desclassificados(as) os candidatos(as) que não atenderem às exigências constantes da análise

documental e/ou enviarem sua inscrição fora do prazo ou por outro meio que não o Formulário de

Inscrição.
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6. DO CRONOGRAMA

6.1. As inscrições para o processo seletivo de bolsa estarão abertas do dia 28 de março até às 23:59 do dia

28 de abril de 2022.

6.1.1. A inobservância do prazo descrito no item 6.1 para efetivação da inscrição acarretará a

imediata desclassificação do(a) candidato(a).

6.2. Os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão um e-mail de confirmação até o dia 29 de abril. Todos(as)

os(as) candidatos(as) serão comunicados, por e-mail, do resultado final da seleção até, no máximo, o dia 20

de maio.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1 Os casos omissos serão resolvidos de forma conjunta pelas Instituições ofertantes.

7.2 Em caso de dúvidas, enviar email para contato@dataprivacy.com.br.
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