
REGULAMENTO

A Framework Digital realizará um processo seletivo para ingresso de estudantes de
cursos técnicos, tecnólogos e de graduação na 5ª edição do Programa de Estágio
Framework Padawans, no segundo semestre de 2021, de acordo com a legislação de
estágio em vigor.

1 - Disposições Preliminares

1.1. As etapas do Programa de Estágio Framework Padawans 2021/2 serão realizadas de
forma remota. Em caso de aprovação no programa, o estágio será realizado
presencialmente na sede da Framework Digital em Belo Horizonte, ou de forma remota,
pela abrangência nacional.
2.2. A participação no processo seletivo implica na plena aceitação das condições
contidas neste regulamento.
2.3. É de inteira responsabilidade do participante o acompanhamento de todos os
avisos e/ou retificações referentes ao presente regulamento.
2.4. É de responsabilidade do participante acompanhar no e-mail cadastrado todas as
informações que serão enviadas pela Framework durante o processo seletivo.
2.5. É de responsabilidade do participante dispor da infraestrutura necessária para a
participação em todas as etapas do processo seletivo do Framework Padawans 2021, e a
Framework não será responsável por problemas técnicos e/ou impedimentos sobre o
envio de arquivos por meio eletrônico e realização dos testes online.

2 - Requisitos para a participação

2.1. As vagas de estágio disponíveis no Framework Padawans são específicas para
cursos de nível técnico, tecnólogo e superior.
2.2. Os participantes devem estar regularmente matriculados e com frequência efetiva
em um curso técnico, tecnólogo ou de graduação relacionados à área de tecnologia. Os
cursos devem ser reconhecidos pelo MEC.

2.2.1. Cursos técnicos: serão aceitos cursos ligados às áreas de tecnologia e
engenharias. É necessário que a previsão de conclusão do curso seja após dezembro de
2022, mas, para cursos que já foram concluídos, é obrigatório garantir que a instituição



de ensino comprove vínculo com o estudante para assinatura do contrato de estágio
por no mínimo 12 meses.

2.2.2. Cursos tecnólogos e de graduação: serão aceitos apenas cursos ligados à área
de tecnologia, com previsão de conclusão do curso após dezembro/2022.
2.3. É imprescindível ter no mínimo 16 anos completos até a data de início do contrato
de estágio, ou seja, até outubro de 2021.
2.4. Para a efetiva participação no processo seletivo, é obrigatória a previsão de
formatura dentro dos prazos indicados nos itens 2.2.1 e 2.2.2, considerando que o
período mínimo de estágio neste programa é de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um)
ano, a critério da empresa.
2.5. O processo de admissão está vinculado à entrega do comprovante de matrícula e
demais documentos solicitados pela empresa.
2.6. Todas as vagas oferecidas podem ser preenchidas por pessoas com deficiência.

3. Cronograma
3.1. O Framework Padawans 2021/2 seguirá o seguinte cronograma:

Período de Inscrições - 16/08 a 05/09
Recebimento e análise dos currículos e testes iniciais

Desafio da Ordem Jedi - 08/09 a 12/09/2021
Desafio técnico

Arena Padawans Virtual - 20/09/2021
Encontro online com os padawans

O Retorno do RH - 22/09 a 30/09/2021
Bate-papo com o Gente e Gestão

Painel com o Conselho Jedi - 05/10 a 07/10/2021
Painel com gestores

Nomeação dos Padawans - 13/10/2021
Resultado do processo seletivo

Início dos Episódio V: Programa Framework Padawans - 20/10/2021

3.2. Todas as datas poderão ser adiadas de acordo com a disponibilidade e conveniência
da Framework. A empresa se responsabiliza por avisar aos participantes.

4. Inscrição

4.1. A inscrição para participação no processo seletivo deve ser realizada
exclusivamente e obrigatoriamente no site da Kenoby, através deste link, até o dia 05
de setembro de 2021.

https://jobs.kenoby.com/frameworkpadawans/job/programa-de-estagio-22021-framework-padawans/610d3ca7623b6709bbe6cf59?utm_source=website


4.2. Ao se inscrever, o candidato deverá ficar atento ao e-mail. Assim que realizada a
inscrição, serão enviados os convites para realização de testes (formulário de
informações iniciais, teste de português e teste de lógica). Apenas após realizar as
avaliações o participante estará apto a seguir para as demais etapas.

5. Etapas do Processo Seletivo

5.1. Recebimento de currículos: etapa eliminatória que consiste na análise das
inscrições. Os cursos fora das áreas de pré requisito ou com previsão de formatura que
não possibilite 12 meses de estágio, serão automaticamente eliminados do processo.

5.2. Desafio técnico: será enviado através do Kenoby, com as instruções para que o
candidato escolha uma tecnologia e realize um desafio, mostrando na prática os
conhecimentos que ele possui.

5.3. Arena Padawans Virtual: etapa virtual em que os participantes aprovados nas
etapas anteriores serão convidados para uma reunião on-line. Este será um momento
para conhecer mais sobre a Framework, sobre o programa de estágio e tirar dúvidas.

5.4. Bate-papo com o Gente e Gestão: reuniões on-line com um integrante do time de
Gente e Gestão para conhecer aspectos pessoais, escolares e profissionais do
candidato.

5.5. Painel com Gestores: reunião on-line com os gestores da Framework. Nesta etapa,
serão feitas perguntas sobre o contexto escolar, conhecimento técnico e outros
assuntos.

6. Aplicação de desafio on-line individual

6.1. A aplicação do desafio on-line individual acontecerá entre os dias 08/09/2021 a
12/09/2021.
6.2. O desafio será realizado na plataforma indicada por e-mail e o candidato deverá
realizar o login no link que será enviado pela Framework, na data informada e com o
endereço de e-mail cadastrado no momento da inscrição. Caso você não receba o
desafio no período informado no site, pode não ter atendido aos pré-requisitos do
programa que foram avaliados no período da inscrição.
6.3. Participantes que realizarem o desafio online implicitamente certificam que estão
cientes deste regulamento e de seus requisitos e afirmam que preenchem todos os
requisitos exigidos.
6.4. Todas as informações para a realização dos testes serão encontradas na própria
plataforma de aplicação.
6.5. A duração do desafio online será informada por e-mail. Essa duração é
improrrogável, e os problemas apresentados deverão ser resolvidos neste período. Caso
o tempo se esgote, serão considerados apenas os problemas resolvidos até aquele
momento.



6.6. Cada participante poderá realizar o desafio uma única vez. Na tentativa de um novo
acesso, o sistema informará que não é possível seguir.
6.7. Os critérios de avaliação do desafio online para aprovação ou não para etapa final
são de responsabilidade da Framework e de seus processos internos.

7. Arena Padawans

7.1. Participantes aprovados nos desafios individuais receberão um e-mail indicando o
seguimento para a próxima etapa, a Arena Padawans.
7.2. A Arena Padawans acontecerá on-line no dia 20/09/2021, com o convite a ser
enviado no e-mail.
7.3. Para participar do desafio, deverá ser usado o mesmo e-mail de inscrição. Verifique
também a caixa de spam caso não tenha encontrado as informações.
7.4. A dinâmica em grupo tem caráter eliminatório e a Framework tem total autonomia
para definir quem melhor atende ao perfil desejado para as vagas.

8.  Bate-papo com o Gente e Gestão

8.1. Os participantes aprovados na Arena Padawans participarão de uma conversa
on-line com o setor de Gente e Gestão entre os dias 22/09 a 30/09/2021. O convite para
a participação será enviado no e-mail dos candidatos.
8.2. O bate-papo será a etapa em que cada candidato irá falar com um integrante do
time de Gente e Gestão sobre seus aspectos pessoais, escolares e profissionais.
8.3. A etapa tem caráter eliminatório, e a Framework tem total autonomia para definir
quem melhor atende ao perfil desejado para as vagas.

9 - Locais de estágio

9.1. Por ter abrangência nacional, o Framework Padawans 2021/2 poderá ser realizado
de forma remota para outras regiões do Brasil ou na sede da Framework em Belo
Horizonte/MG.

10 - Benefícios

10.1. A Framework concederá aos aprovados uma Bolsa de Complementação
Educacional mensal, no valor a ser apresentado no e-mail de proposta, levando em
consideração a jornada máxima de 6 horas diárias e mínima de 4 horas, nunca
ultrapassando o máximo de 30 horas semanais.
10.2. Será concedido Auxílio Transporte para aprovados residentes de Belo
Horizonte/MG e região metropolitana. Esse benefício não será disponibilizado para
contratos de teletrabalho.
10.3. Será concedido seguro de vida conforme legislação e política de contratação de
estagiários.
10.4. Será concedido vale refeição no valor informado em e-mail de proposta.



11 - Duração do estágio

11.1. O estágio terá duração inicial de 12 meses e poderá ser prorrogado por mais 12
meses, à critério da Framework.

12 - Pedidos de esclarecimentos

12.1. Qualquer pedido de esclarecimento referente ao presente regulamento deverá ser
enviado para o e-mail rh@frwk.com.br.

13 - Disposições Finais

13.1. Os prazos previstos no presente regulamento se aplicam a todos os participantes,
e seu não cumprimento implica na automática exclusão do processo seletivo.
13.2. A aprovação no desafio online não garante que o candidato será contratado pela
empresa ou participará da etapa final.

14. Aceite dos termos e condições

14.1. A confirmação da aprovação no processo seletivo e a proposta da bolsa de estágio
serão enviadas por e-mail, e a confirmação de aceite deverá ser feita via e-mail no prazo
de 24 horas. Na sequência, será solicitada a documentação contratual e acertada a data
de início. Só será aceita a participação no programa daqueles que nessa época
entregarem os documentos conforme solicitação do Departamento Pessoal (DP) dentro
dos prazos estipulados.
14.2. O contrato de estágio deve ser entregue na faculdade imediatamente no próximo
dia útil, a contar da data do recebimento do mesmo.
14.3. Os participantes estão cientes e já autorizam que a empresa mantenha seus
dados em seus arquivos, com a finalidade exclusiva de compor banco de dados para
processos seletivos futuros.

mailto:rh@frwk.com.br

