
EDITAL SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE TURMA DA

ESCOLA DE NEGÓCIOS DAS ARTESÃS / REDE ASTA - TURMA 17 -
ELETROBRÁS

Art. 1º DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ESCOLA DE NEGÓCIOS DAS
ARTESÃS

A Rede Asta, negócio social que atua desenvolvendo artesãs em empreendedoras,
fundada em 2005, tem como uma de suas frentes a Escola de Negócios das
Artesãs, que desde o ano de 2015 atua na formação empreendedora das
profissionais do feito a mão, utilizando linguagem acessível e conteúdos
aprofundados e relevantes, para as mulheres que desejam encarar o trabalho
artesanal e feito a mão como negócio. Em abril de 2022, a Escola está abrindo mais
uma turma em parceria com a Eletrobrás.

Para participarem do processo de seleção para a formação da turma 17, serão
disponibilizadas 72 vagas através deste edital, para mulheres artesãs,
empreendedoras ou não, que atuem no feito a mão em qualquer estágio de
maturidade enquanto negócio, mas que veem nele uma oportunidade para a
geração de renda familiar.

§1º O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas:

a) Divulgação do Edital de Seleção e Link de Inscrição
b) Preenchimento de todos os campos do Link de inscrição para a seleção
c) Participação no grupo do Telegram da seleção
d) Comunicação das Inscrições válidas de forma individual pelo Telegram
e) Participação na Oficina de Seleção,  a ser realizada pela plataforma Zoom
f) Preenchimento do formulário do exercício que será lançado durante a Oficina

de Seleção
g) Divulgação das Selecionadas
h) Preenchimento do termo de aceite da turma e cessão dos direitos de imagem

do projeto

§2º Para maiores esclarecimentos veja o FAQ no Anexo I.

Art. 2º CUSTOS

§1º Os custos de operação e realização tanto do processo seletivo, como de toda a
jornada de formação são arcados pela instituição parceira.



§2º Não é cobrado às participantes do processo de seleção e posteriormente, às
alunas da Escola de Negócios das Artesãs, nenhum valor para inscrição e em
nenhum momento durante a sua participação da jornada da Escola de Negócios
das Artesãs.

Art. 3º INSCRIÇÃO

§1º A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, no Link a seguir:
https://bit.ly/inscricaoselecaoturmaeletrobras seguindo as datas do calendário
apresentado no Art.9

§2º Não é cobrado nenhum valor para inscrição e em nenhum momento
durante a sua participação da jornada da Escola

§3º As inscrições que não estiverem com todos os campos obrigatórios
preenchidos serão automaticamente desclassificadas

§4º No ato do preenchimento do formulário de inscrição da oficina de seleção
candidata deverá informar:

a) Dados Pessoais de identificação e de contato

b) Cidade e Estado

c) Endereço completo

d) Data de nascimento

e) Cor de pele/ Raça

f) Sexo

g) Nível de escolaridade

h) Número de filhos

i) Se é chefe de família

j) Se recebe algum benefício do governo

l) Área de localização da sua moradia

m) Renda familiar

§5º É responsabilidade da candidata checar se sua inscrição foi realizada
oficialmente com a monitora pelo grupo de seleção;

§6º As inscrições realizadas oficialmente serão divulgadas no grupo de
relacionamento com a monitora da turma, pelo aplicativo Telegram, pelo link a
seguir: [https://bit.ly/telegramselecaoturmaeletrobras]

§7º Serão eliminadas as candidatas que enviarem inscrições fora do prazo
estabelecido pelo calendário presente neste edital e que não corresponderem
aos critérios de território determinados.

https://bit.ly/inscricaoselecaoturmaeletrobras
https://bit.ly/telegramselecaoturmaeletrobras


Art. 4º OBJETIVOS DO CURSO

§1º O objetivo geral das jornadas disponibilizadas pela Escola de Negócios das
Artesãs - Rede Asta é, capacitar mulheres artesãs, em empreendedoras
competitivas para que as mesmas atinjam a sustentabilidade financeira nos seus
negócios.

§2º Para que isso seja atingido é necessário que as mesmas alcancem os seguintes
objetivos específicos:

- Tenham acesso a conteúdos de letramento digital, de modo que consigam
compreender os conteúdos e acompanhar a jornada, que será 100% online.

- Realizem a aplicação prática do conhecimento empreendedor em seus
negócios, sempre contando com o apoio da monitora da turma.

- Acessem e apliquem as estratégias de empreendedorismo e mercado digital
nos seus respectivos negócios.

Art. 5º DAS VAGAS E REQUISITOS DA SELEÇÃO

§1º A Escola de Negócios das Artesãs - Rede Asta oferta através deste edital 72
vagas para mulheres artesãs, conforme Art.1

§2º Quem pode se inscrever: mulheres artesãs e/ ou costureiras, que atuem no
feito a mão, e desejem empreender nos seus negócios.

§3º Pelo menos 15 das 72 vagas dessa turma são destinadas exclusivamente
para pessoas que se identifiquem como pretas, pardas ou indígenas, o que
corresponde a 20% das vagas totais da turma.

§4º Caso a aluna classificada desista de participar da Escola de Negócios das
Artesãs da Rede Asta até o dia 06/06/2022, a sua vaga será disponibilizada para
preenchimento de nova aluna seguindo a lista de classificação criada como
cadastro reserva das alunas que participaram do processo seletivo e moradoras
dos territórios apresentados no Art. 7.

Art. 6º JORNADA DA ALUNA DURANTE TODO O CURSO

§1º As mulheres empreendedoras selecionadas e matriculadas vão experimentar
uma jornada composta pelas seguintes atividades, durante os meses de Abril de
2022 a Setembro de 2022 de execução da Escola:

# ATIVIDADE PLATAFORMA HORAS DE
ATIVIDADE

AO
VIVO

NO SEU
TEMPO

1 Live de Aula Youtube 1 X



Inaugural

2 Assistir aos
vídeos e realizar
as atividades
curtas

Plataforma Asta Cerca de 3 horas
na semana: ao
final recebe um
certificado de 60
horas de total do
curso

X

3 Aulas com a
monitora todas
as quartas
conforme horário
mais votado pela
turma

Zoom 1 hora por
semana

X

4 Acompanhar
informes da
turma com a
monitora

Telegram Cerca de meia
hora por semana

X

5 Live de
Formatura

Youtube + Zoom 2 horas X

Art. 7º OFICINA DE SELEÇÃO  PARA AS PARTICIPANTES DO CURSO

§1º Esta oficina tem como objetivo principal realizar a seleção das alunas para a
décima sétima turma da  Escola de Negócio das Artesãs  Rede Asta .

§2º Para participar da Oficina de seleção, a candidata deverá realizar as seguintes
etapas:

1. Se inscrever no link: [https://bit.ly/inscricaoselecaoturmaeletrobras]
2. Participar do grupo de Telegram da seleção da turma:

[https://bit.ly/telegramselecaoturmaeletrobras]
3. Participar da Oficina de Seleção, ao vivo, em formato de encontro pelo Zoom

da Rede Asta no dia [06/04 às 19:00] no link:
https://bit.ly/zoomturmaeletrobrasoficinadeselecao ID da reunião: 810 7156
9908. Senha de acesso: 123456

§3º Durante encontro no Zoom serão apresentadas informações sobre a Escola de
Negócios das Artesãs Rede Asta assim como uma aula pública de apoio para que
as alunas candidatas possam responder às questões do exercício apresentado, até
às 12:00 horas do dia 14/03/2022, os campos de informação solicitados serão:
nome, CPF, data de nascimento, email, telefone e o texto ou vídeo com a resposta
do exercício proposto. As questões referentes ao exercício serão:

https://bit.ly/inscricaoselecaoturmaeletrobras
https://bit.ly/telegramselecaoturmaeletrobras
https://bit.ly/zoomturmaeletrobrasoficinadeselecao


● Quanto tempo você está empreendendo no artesanato?
● O que te levou a empreender no artesanato?
● E como você acredita que a experiência na Escola de Negócios das Artesãs

da Rede Asta pode apoiá-la no empreender?

§4º Os critérios de avaliação da seleção a que esse edital se destina considerará os
seguintes aspectos e seus respectivos pesos das respostas enviadas.

Critério I - Participação no grupo de comunicação do processo de seleção no
Telegram (Eliminatório)

Critério II - Criatividade e Oratória da Empreendedora na resposta do exercício
(Classificatório)

Critério III - Fazer parte do grupo com identidade em um dos grupos presentes no
Art. 5º (pretas e indígenas) (Classificatório - Peso 3)

Critério IV - Fazer parte do grupo com identidade em um dos grupos presentes no
Art. 5º (parda e amarela) (Classificatório - Peso 2)

Critério V - Chefe de Família (Classificatório): sim: Peso 2. Não: Peso 0. Prefiro
não dizer: Peso 0

Critério VI - Renda per capita da família (Classificatório): Até meio salário mínimo
(até R$600,00): Peso 4 / De meio a 1 salário mínimo (de R$600,00 até
R$1.200,00): Peso 3 / De 1 a 2 salários mínimos (de R$1.200,00 até R$2.200,00):
Peso 2.

Critério VII - Fazer parte de grupo produtivo, cooperativa, associação
(Classificatório - Peso 2)

§5º Nas etapas classificatórias as notas obtidas pela candidata definem a ordem
de classificação da mesma;

§6º Nas etapas eliminatórias são considerados os itens definidos no edital que
determina se ele continua ou não continua no processo de seleção.

§7º É de inteira responsabilidade das candidatas inscritas a veracidade dos dados
de autodeclaração sobre as respostas ao critérios considerados na pontuação em
cada item apresentado no link de inscrição,

§7º As inscrições são exclusivas para as candidatas residentes nos bairros que
compõem a Zona Central do Rio de Janeiro, sendo eles:

1. Bairro Imperial de São Cristóvão;
2. Benfica;
3. Caju;
4. Catumbi;



5. Centro;
6. Cidade Nova;
7. Estácio;
8. Gamboa;
9. Lapa;
10.Mangueira;
11. Paquetá;
12.Rio Comprido;
13.Santa Teresa;
14.Santo Cristo;
15.Saúde;
16.Vasco da Gama;
17.Comunidade Escondidinho;
18.Morro dos Prazeres;
19.Fallet;
20.Francisco de Castro;
21.Ladeira de Santa Isabel;
22.Travessa Vista Alegre;
23.Livramento;
24.Morro da Providência.

§º 8 A residência nos bairros e comunidades apresentadas no §7º é critério
eliminatório do processo de seleção,

§9º Na hipótese de empate, os critérios de desempate serão os seguintes, nesta
ordem:

a) maiores pontuações no Critério I (Criatividade e Oratória da Empreendedora)
; e

b) Se, ainda assim, houver empate, a comissão avaliará entre as inscritas os
dados demográficos de inscrição da aluna, priorizando as candidatas que:

1. tiverem menor renda, e
2. que pertencem às raças: preta, parda ou indígenas;
3. as alunas pertencentes a grupos produtivos, cooperativas e/ou associações

Art. 8º-  RESULTADO

§1º O link do resultado final será divulgado no grupo de Telegram de Seleção da
turma, mediado pela monitora;

§2º É de responsabilidade da aluna acompanhar a sua seleção e se informar sobre
o início das atividades da Escola junto a monitora.



Art. 9º CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES

Atividade Data

Lançamento do Edital 22/03

Inscrições para Oficina de Seleção 22/03 até 31/03

Oficina de Seleção 06/04

Preenchimento do formulário de seleção 06/04 até 11/04

Resultado das selecionadas 18/04

Matrícula 19/04 até 22/04

Início das aulas 25/04

Formatura 29/09

*Em todas as fases do processo seletivo, para fins de datas/horários, será considerado o
fuso oficial (Brasília)

Art. 10º É DE RESPONSABILIDADE DAS PARTICIPANTES:

§1º A veracidade das informações prestadas no link de inscrição;

§2º Preencher a ficha de inscrição e todas as informações solicitadas;

§3º Se atentar às datas apresentadas no cronograma sobre cada uma das etapas
do processo seletivo e das atividades relacionadas ao mesmo;

§4º Acompanhar os informes com a monitora pelo grupo do Telegram do processo
de seleção;

§5º O ato de inscrição implica na concordância automática do proponente com
todas as disposições do presente Regulamento;

§6º As alunas inscritas nessa turma se comprometem a  cadastrar e criar suas
vitrines na Pertinho de Casa, plataforma gratuita de mercado digital da Rede Asta.

§7º Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos, não
cabendo recursos;

§8º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Art.11º CERTIFICAÇÃO

§1º As alunas que obtiverem o mínimo de 75% de progresso, ao final da jornada,



nas atividades da Plataforma Asta, recebem o certificado de conclusão da Jornada
na Escola de Negócios das Artesãs Rede Asta.

Art.12º TERMOS LEGAIS E DE PRIVACIDADE DO CURSO

A Escola de Negócios das Artesãs Rede Asta se compromete com o cumprimento
dos fundamentos estabelecidas pela LGPD, em respeito aos seguintes princípios
trazidos pelo Artigo 6° da lei:

§1º Finalidade (Inciso I): Os dados pessoais do titular serão tratados para propósitos
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

§2º Adequação (Inciso II): Os dados pessoais do titular serão tratados em
consonância com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto de
tratamento;

§3º Necessidade (Inciso III): Os dados pessoais do titular receberão tratamento
limitado ao mínimo necessário às necessidades do objetivo para os quais eles serão
tratados;

§4º Livre Acesso (Inciso IV): garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus
dados pessoais;

§5º Qualidade dos Dados (Inciso V): garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o
cumprimento da finalidade de seu tratamento;

§6º Transparência (Inciso VI): garantia, aos titulares, de informações claras,
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

§7º Segurança (Inciso VII): Os dados pessoas dos titulares serão tratados através
da utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

§8º Prevenção (Inciso VIII): Os dados pessoais do titular serão tratados através da
adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento
de dados pessoais;

§9º Não Discriminação (Inciso IX): Os dados pessoais do titular NÃO serão tratados
para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos;



§10º Responsabilização e Prestação de Contas (Inciso X): Os dados pessoais do
titular serão tratados através da demonstração, pelo agente, da adoção de medidas
eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas

Art. 13º CONTATOS IMPORTANTES

§3º Quaisquer dúvidas, informações, divergência ou situações não previstas neste
regulamento, serão apreciadas e decididas pela comissão organizadora através do
endereço eletrônico: escola@redeasta.com.br

§4º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

§5º Para maiores esclarecimentos acesse o Anexo 1 - Perguntas Frequentes (FAQ)

Art. 14º-  COMISSÃO ORGANIZADORA

§ 1° A comissão organizadora é composta por membros da Escola de Negócios
das Artesãs da Rede Asta.

Rio de Janeiro,22 de Março de 2022

Daíse Porto Lyra
Gestora da Escola de Negócios das Artesãs - Rede Asta



ANEXO 1 - PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

FAQ
DO EDITAL SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE TURMA DA

ESCOLA DE NEGÓCIOS DAS ARTESÃS / REDE ASTA - TURMA 17 -
ELETROBRAS

1) Como faço para participar da Escola de Negócios das Artesãs da Rede Asta?
Você precisa:

1. Ler o edital de seleção;
2. Preencher ao formulário de inscrição;
3. Participar da oficina de seleção;
4. Enviar sua atividade da oficina dentro do prazo;
5. Aguardar o resultado.

2) Preciso pagar alguma taxa para participar da Escola de Negócios das
Artesãs da Rede Asta?
Não. Em nenhum momento do projeto você será cobrada por qualquer
valor para participar da Escola.

3) O que vou aprender na Escola de Negócios das Artesãs da Rede ASTA?
O conteúdo da Escola de Negócios das Artesãs é voltado para a rotina
de gestão e desenvolvimento do negócio com formação sobre
letramento digital, quadro modelo de negócios, mercado digital entre
outros conteúdos que serão disponibilizados.

4) Quais são as vantagens em participar da Escola de Negócios das Artesãs da
Rede ASTA?
Você vai ter acesso a um grupo de mulheres para compartilhar vivências
e experiências em torno da trajetória empreendedora, a presença da
monitora para te apoiar durante todo o processo da Escola de Negócios
das Artesãs Rede Asta. Terá experiências de aprendizagem que vão te
auxiliar a alavancar seu negócios, poderá colocar em prática todos os
conteúdos apresentados na escola no dia a dia do seu negócio e
acesso a diferentes estratégias de mercado digital.

5) Quanto tempo preciso para participar das atividades diárias da Escola de
Negócios das Artesãs da Rede ASTA?



Cerca de 3 horas por semana, menos de meia hora por dia, sendo
distribuídas em conteúdos ao vivo ou gravadas. Você pode fazer no seu
tempo.

6) O que eu preciso para aproveitar da melhor forma a experiência da
participação na Escola de Negócios das Artesãs da Rede ASTA?
Celular e/ou computador com acesso a internet e disponibilidade média
de 30 minutos por dia ou 3 horas por semana.

7) Qual é o canal de comunicação da turma?
A turma se comunica com a monitora da Escola de Negócios das
Artesãs através do grupo de Telegram e no privado deste mesmo
aplicativo.

8) O que eu faço se não conseguir participar das aulas ao vivo?
Para o melhor aproveitamento do conteúdo e formação da rede de apoio
é orientado que as alunas sempre que possível participem das
atividades ao vivo. Caso não seja possível, o link com a gravação da
aula será disponibilizado no dia posterior.

9) Porque eu tenho que avaliar a aula?
As avaliações são anônimas e nos ajudam a ajustar a experiência de
participação na Escola, as informações sobre conteúdo e
relacionamento são confidenciais, só a gestão da Escola e a Diretoria da
Rede Asta têm acesso. Então é de suma importância que todas avaliem
sempre as aulas após a participação ao vivo ou após assistirem a
gravação.

10)Qual é o papel da coordenadora?
A coordenadora pedagógica auxilia no treinamento da monitora,
acompanha as ações com a Gestora da Escola de Negócios das
Artesãs, acompanha o preenchimento dos formulários, relacionamento
com a gestão de projetos e impacto referente a turma, envia a lista de
alunas com progressos a ser usada para pagamento.

11)Qual é o papel da monitora?
A monitora é a facilitadora do conteúdo, ela é a responsável por trocar
as informações com as alunas da turma sobre o conteúdo de cada
semana, tirar dúvidas, apoiar na realização das atividades, trocar
informações para o melhor aproveitamento do conteúdo da jornada do
início até a formatura, enviar os links de coleta de dados necessários
para cada etapa da jornada, além de esclarecer as dúvidas sobre cada
uma das etapas referente a turma.



12)As alunas inscritas na Jornada precisam passar por alguma avaliação para
obter a certificação?
Não. Nós da Escola de Negócios das Artesãs Rede Asta utilizamos uma
metodologia que considera que a avaliação se dá através do
compromisso mútuo estabelecido entre a aluna e as monitoras através
da utilização dos conteúdos apresentados. De forma que as alunas são
as principais responsáveis pela autoavaliação e que ao final as mesmas
possam observar quais melhorias e ganhos na vida pessoal e
profissional foram obtidos ao concluir cada jornada.

13)Como será o cronograma detalhado da Escola?

SEMANA PERÍODO CONTEÚDO

Semana 1 até 4 de 25/04 até 20/05 Letramento Digital

Semana 5
Semana 7
Semana 9
Semana 11
Semana 13
Semana 15

de 23/05 até 27/05
de 06/06 até 09/06
de 20/06 até 24/06
de 04/07 até 08/07
de 18/07 até 22/07
de 01/08 até 05/08

Aceleração

Semana 6
Semana 8
Semana 10
Semana 12
Semana 14

de 30/05 até 03/06
de 13/06 até 17/06
de 27/06 até 01/07
de 11/07 até 15/07
de 25/07 até 29/07

Design de Produtos

Semana 16 até 20 de 08/08 até 09/09 Mercado Digital

14)Já me inscrevi em uma jornada da escola anteriormente, mas não participei,
preciso me inscrever novamente?
Sim, pois este é um novo com projeto, com novas regras e, portanto,
um novo processo seletivo.

15)Já me inscrevi em uma jornada da escola anteriormente e participei, posso
me inscrever novamente?
Sim, exatamente por se tratar de um novo projeto, não tem problema
você participar novamente.

16)Posso ser desligada da Escola de Negócios das Artesãs Rede Asta? Quais
são os motivos de desligamento?
Sim. Os motivos de desligamento são:



A) Solicitação pessoal da aluna para desligamento;
B) Não retorno aos contatos da monitora para apoiar o primeiro

acesso na Plataforma Asta;
C) Não realização das atividades apresentadas na plataforma Asta,

não retorno aos contatos de relacionamento com a monitora e
não se comprometer com a repactuação de atualização das
atividades da plataforma Asta, de forma que a monitora envia
mensagem e aguarda até 24 horas do contato com a aluna para
assim enviar a mensagem de desligamento formalizando o
mesmo;

D) Fazer falsa declaração sobre, os dados pessoais, dados de
residência e/ou dados bancários;

E) Quaisquer formas de desrespeito ético e moral, incluindo
violência verbal, textual e psicológica entre as colegas de turma
e/ou com a equipe de relacionamento da Rede Asta.

17)Vou ter alguma ajuda de custo?
Sim. Existe uma bolsa de estudos para aquelas alunas que estejam com
o progresso mínimo exigido no período de pagamento na plataforma
Asta.

18)Quanto?
A cada mês da Escola que você tenha obtido um rendimento acima do
mínimo estipulado para o período, terá o direito a R$100,00 (cem reais)
de ajuda de custo em forma de bolsa de estudos.

19)De que forma eu recebo a bolsa?
As bolsas são pagas via conta Impact bank, a abertura da conta neste
banco é critério obrigatório para o recebimento das bolsas na Escola de
Negócios das Artesãs Rede Asta.

20)Eu vou ter acesso ao cronograma de pagamento para poder me planejar na
utilização deste recurso?
Sim, segue abaixo, um calendário previsto para o pagamento:

Calendário Previsto de Pagamento

Mês Progresso mínimo
necessário

Data prevista de pagamento

Junho 25% 14/06

Julho 45% 12/07



Agosto 65% 16/08

Setembro 85% 13/09
*Os valores de progresso como de data são propostas de aproximação,
os mesmos podem ser alterados de acordo com a necessidade de
ajuste da operação avaliada entre a gestão da Escola e a gestão do
Projeto

21)Minha bolsa de estudos pode atrasar por quais motivos?
As datas de pagamentos estão sujeitas a alterações por conta dos
seguintes motivos:

● Se a entrega das documentações das artesãs à assistente de
projetos não foi realizada dentro do prazo necessário e
comunicado;

● Problemas referente ao sistema bancário e ao sistema de
compensação do banco parceiro;

● Problemas técnicos de exportação do relatório de progresso da
aluna dentro da Plataforma Asta, dentre outros.

22)Se eu não tiver os critérios necessários para o recebimento da bolsa eu perco
a vaga?
Não! Mas, também não receberá o pagamento da bolsa de forma
retroativa e poderá ter a participação comprometida em outros
processos do projeto que possam surgir ao longo da jornada que
estejam com o progresso atrelado.

23)Se eu atualizar as minhas atividades atrasadas eu recebo a bolsa retroativa?
Não! Porque o processo de realização do pagamento das bolsas é
referente ao período de realização do projeto apresentado no item 19.

24)Não participei da etapa de seleção,  posso me inscrever?
Não. Essa turma da Escola utiliza uma nova metodologia de entrada e é
exclusiva para as mulheres que participaram da etapa de seleção e seus
desdobramentos.

25)Quanto tempo de duração terá a Jornada da turma?
5 meses (Início em Abril/2022 e Formatura em Setembro/22)

26)O que eu preciso fazer para receber a bolsa?
Após selecionada na etapa da oficina:

1. Preencher o termo de adesão e todos os documentos necessários na
etapa da matrícula;

2. Abrir conta gratuita com o Impact Bank, nossa instituição parceira,
pagadora da bolsa;



3. Realizar as atividades na Plataforma Asta, por onde assistirá os cursos,
e ter o progresso mínimo esperado para o período;

4. Enviar para a analista financeira da Rede Asta os recibos de
pagamentos de cada mês nos períodos solicitados.

–
Essa jornada é pensada com o trabalho coletivo de muitas mulheres
que acreditam no potencial feminino para a restauração social e
econômica do mundo em que vivemos.
Desejo à todas boa sorte na seleção e que seja uma experiência proveitosa
na vida das candidatas.

Com carinho,
Daíse Porto Lyra
Gestora da Escola de Negócios das Artesãs - Rede Asta


