
 

FAQ | Perguntas Frequentes 

 

Por que/Qual objetivo do programa ter foco para pessoas negras (pretas e 

pardas)? 

 

O Programa de Estágio Somos Afro é um programa afirmativo, onde buscamos 

proporcionar condições de equidade e diversidade, além de criarmos mecanismos 

para que as pessoas negras tenham mais oportunidades e acessos ao mercado de 

trabalho. Nosso objetivo com o programa de Estágio exclusivo para pessoas negras 

é de dar a oportunidade para que possam ingressar no mercado de trabalho e 

potencializar suas carreiras e trajetórias.  

 
 

Meu avô é negro mas eu sou branco. Eu posso participar? 

 

No Brasil, quanto mais pigmentada for a pele de uma pessoa, mais barreiras ela 

encontra na sociedade, ou seja, mais racismo ela sofre. Por isso, o programa é 

focado em pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, uma vez que esse grupo, 

historicamente minorizado na sociedade, sempre teve menos acesso. Então, se 

você se autodeclara como uma pessoa 

branca, mesmo tendo pessoas negras na família, você não poderá participar desse 

processo seletivo. 

 
 

De certa forma, um programa exclusivo para pessoas negras (pretas e pardas) 

não demonstra uma forma de preconceito? 

 

De forma alguma.O objetivo desse programa é ampliar oportunidades para pessoas 

que historicamente tiveram menos acesso. Esta é uma ação afirmativa, ou seja, 

uma medida adotada para reparar desigualdades sociais e raciais, ação 

reconhecida e recomendada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a 

promoção da igualdade e o combate à discriminação. O objetivo deste programa é 

acelerar o processo de inclusão e aumentar a equidade racial e social no nosso 

país, além de desenvolver grandes talentos em nossa empresa. 

 
 

Quem pode se inscrever? 

 

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes 

requisitos: 

       Formação entre 12/2023 a 12/2024; 

     Se autodeclarar preto ou pardo; 



 

⌚ Disponibilidade para atuação 6h diárias; 

     Alinhamento com a Cultura SOMOS Educação; 

✅ Classificação no teste de lógica. 

 
 

Quais são as etapas deste processo seletivo? 

 

Inscrições, testes online, dinâmica online e entrevista online com gestor. 

 
 

O processo seletivo é 100% online? 

 

Sim, todo o processo seletivo será online. 

 
 

Eu preciso morar em São Paulo para participar? 

 

Não. O candidato não precisa residir em São Paulo para participar do processo 

seletivo. Porém, é necessário ter disponibilidade para atuar presencialmente no 

local das vagas. 

 
 

Todas as vagas do programa são presenciais? 

 

Não, as vagas de Engenharia de Dados e Governança Ágil são no formato remoto. 

 
 

Como e onde serei comunicado sobre o andamento do processo seletivo? 

 

Todas as nossas comunicações são realizadas pela plataforma da 99jobs (mesma 

plataforma de inscrição)  

 
 

Meus amigos já receberam os testes e eu ainda não fui convocado para 

próxima etapa. Estou desclassificado? 

 

Não precisa se preocupar. Isso significa que estamos analisando o perfil de todos os 

inscritos com muito carinho, pedimos só mais um pouquinho de paciência. 

 
 

Se algo der errado no cadastro, posso fazer novamente? 

 



 

Não é possível alterar as perguntas respondidas durante a inscrição. Por isso, o 

cadastro deve ser respondido com muita atenção. 

 
 

Fiz minha inscrição para o processo e perdi meu login/senha. Como proceder? 

 

É só clicar no campo do site da 99jobs de "esqueci minha senha" ou “esqueci meu 

login” e recuperá-lo. 

 
 

Tem algum outro meio para candidatura? 

 

As inscrições são exclusivamente através da plataforma da 99jobs.com 

 
 

Todos os candidatos recebem feedback? Quando? 

 

Sim, todos os candidatos recebem um retorno do processo seletivo. Este retorno 
será dado em etapas, pois o processo de avaliação dos candidatos envolve várias 
fases. 

 
 

Devo enviar meu currículo no e-mail? 

 

Não, a inscrição é 100% através da plataforma da 99jobs.com 

 
 

Existe alguma taxa de inscrição? 

 

Não, a inscrição é 100% gratuita. 

 
 

O que acontece se eu não realizar alguma etapa? 

 

Todas as etapas são eliminatórias, então, caso não realize qualquer uma das 

etapas você não poderá seguir no processo seletivo do Programa de Estágio Somos 

Afro 2022, da Somos Educação.  

 
 

Caso eu tenha alguma outra dúvida, como posso entrar em contato? 

 

É só nos enviar uma mensagem por e-mail no somoseducacao@99jobs.com 


