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EDITAL 001/2021 

 

A Volvo, em parceria com a PUCPR, está realizando essa chamada para estudantes 

interessadas (os) em participar do Programa de Capacitação de Novas (os) Estagiárias 

(os) para a área de TI da Volvo, em um ambiente dinâmico, desafiador, que valoriza a 

diversidade e em constante crescimento. 

 

1. Sobre o Programa de Capacitação 

 

O objetivo dessa chamada é identificar jovens estudantes da área de TI (Ciência da 

Computação, CiberSegurança, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Software, Sistemas de 

informação, Jogos Digitais, entre outros), capacitando e mentorando por um período de 

aproximadamente um mês. Essa capacitação e mentoria tem uma forte ênfase em 

geração de oportunidades de estágio, pois o objetivo final é preparar os participantes 

para ingressarem como estagiárias (os) na Volvo, na área de desenvolvimento de 

software, atuando de forma presencial na região metropolitana de Curitiba. 

 

A seguir são descritos os principais itens do Programa de Capacitação: 

 

▪ O Programa de Capacitação será gratuito para as (os) participantes; 

▪ O Programa está aberto para todas (os) estudantes interessados da PUCPR, bem 

como alunas (os) de qualquer outra Universidade; 

▪ O Programa é voltado para Capacitação em Desenvolvimento de Aplicações, 

especificamente com as tecnologias: C# e SQL Server; 

▪ O Programa tem como objetivo contratar as (os) melhores participantes para 

atuarem como estagiárias (os) na área de desenvolvimento de software; 

▪ É necessário que a (o) candidata (o) tenha conhecimento prévio em programação 

(qualquer linguagem) e banco de dados. Será um diferencial se tiver conhecimento 

em orientação a objetos e boa comunicação em inglês e português. 

▪ Haverá um processo de seleção das (os) participantes, no qual será avaliado 

conhecimentos técnicos em lógica de programação (qualquer linguagem de 

programação) e softskills; 

▪ O processo seletivo será composto por uma prova sobre programação, no qual a (o) 

estudante poderá escolher a linguagem de programação e por uma entrevista 

realizada por profissionais da PUCPR e da Volvo; 

▪ A capacitação iniciará em janeiro de 2022 e encerrará em fevereiro de 2022; 

▪ As aulas serão ministradas de forma online ao vivo (síncrona), nas segundas, 

quartas e sextas-feiras das 18h30 até 22h30. 

▪ As aulas serão ministradas pela PUCPR por professores com experiência de 

mercado, orientado pela metodologia de ensino baseada em desafio; 

▪ As (os) participantes receberão certificado emitido pela PUCPR ao final da 

capacitação; 
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2. Datas Importantes 

 

08/11/2021 – 

24/11/2021* 

Período das Inscrições 

16/11/2021* 
Será realizada uma live às 19h sobre o programa, onde serão 

esclarecidas as dúvidas. Clique aqui para entrar na live. 

24/11/2021* Encerramento das inscrições as 23h59 ou se as inscrições 

chegarem no limite de 400 inscritos. 

25/11/2021* Prova preliminar online às 18h até 20h. 

29/11/2021* Prova de programação online às 18h até 23h. 

30/11/2021* a 

02/12/2021* 

Correção das provas pela equipe organizadora. 

02/12/2021* Comunicação da lista de aprovadas (os) na prova, para 

realização de entrevistas. 

03/12/2021* a 

09/12/2021* 

Realização das entrevistas remotas com horários previamente 

marcados. 

10/12/2021* Comunicação da lista de aprovadas (os) para a Capacitação. 

12/01/2022* a 

09/02/2022* 

Capacitação em Desenvolvimento de Aplicações 

*As datas poderão sofrer alterações, e as (os) candidatas(os) serão comunicadas(os) por e-mail. 

3. Programação da Capacitação 

 

Módulo 1 - Programação em C# (20 horas) 

Módulo 2 - SQL Server (20 horas) 

Modulo 3 – Projeto Hands-On (12 horas)  

 

 

4. Dados Importantes 

 

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/pxbFkh7MWt  

 

Whatsapp para dúvidas: (41) 3271-1746 

 

E-mail para dúvidas: vilmar.abreu@pucpr.br 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgxMDFlZGMtYzNjOC00MTcwLWFhMTUtNDE3OTY1MDEyZjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a1ef6c3-8324-4103-bf4a-1328c5dc3653%22%2c%22Oid%22%3a%22a0e106eb-435c-45cf-8359-a32b3e3c6852%22%7d
https://forms.office.com/r/pxbFkh7MWt
mailto:vilmar.abreu@pucpr.br
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5. FAQ (Perguntas Frequentes) 

 

Pergunta 1 - Quem está promovendo essa capacitação? 

A Volvo, em parceria com a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). 

 

Pergunta 2 - Quem pode participar? 

Pessoas com conhecimento prévio em desenvolvimento de sistemas que desejam ser 

capacitadas (os) e posteriormente atuar como estagiárias (os) presencialmente na Volvo 

Curitiba. Todas (os) estudantes estão convidadas (os) a participar, alunas (os) da 

PUCPR, alunas (os) de outras Universidades. 

 

Pergunta 3 - Como será o Programa de Capacitação? 

O programa será composto por aulas online ao vivo (remotas síncronas). As aulas serão 

ministradas por professores da PUCPR com experiência de mercado. A metodologia 

das aulas será no formato Challenge-Based Learning (Aprendizado Baseado em 

Desafios) onde o estudante é convidado, além de aprender com as aulas, a realizar 

desafios com o objetivo de aumentar os aprendizados. Esses desafios são 

principalmente voltados para codificação de software. 

 

Pergunta 4 - As aulas serão presenciais? Preciso morar em Curitiba? 

As aulas serão online ao vivo, não será necessário presencialidade durante as aulas. 

Entretanto, o programa tem como objetivo a possível contratação de estagiárias (os) 

para atuar de forma presencial na Volvo planta de Curitiba. As aulas serão ministradas 

utilizando as ferramentas da PUCPR. 

 

Pergunta 5 – Serão oferecidos equipamentos para acompanhar a capacitação? 

Não, as (os) estudantes precisam utilizar seu equipamento próprio com acesso à 

Internet. 

 

Pergunta 6 - Que dias serão as aulas? 

As aulas serão ministradas de forma online ao vivo (síncrona), nas segundas, quartas e 

quintas-feiras das 18h30 até 22h30, começando na segunda semana de janeiro e 

terminando na primeira semana de fevereiro. 

 

Pergunta 7 – Haverá atividades extras fora do horário de aula? 

Sim, durante a semana haverá atividades extras (assíncronas) a serem cumpridas pelo 

estudante. 

 

Pergunta 8 - Quantos participantes serão selecionados para a capacitação? 

Estamos esperando selecionar aproximadamente 25 participantes. 

 

Pergunta 10 - Para os participantes selecionados, haverá algum controle de 

faltas? 
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O programa tem o foco em contratar um número de estudantes para atuar na Volvo 

como estagiárias (os), portanto as (os) participantes serão avaliadas (os) em todo o 

programa. 

 

 

 


