
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS 
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

EDITAL DE 31 DE JANEIRO DE 2022 
 

1 - DA ABERTURA. 1.1 A Comissão Organizadora de Concursos e Processos Seletivos e a 
Reitoria do Centro Universitário Facens, com sede na Rodovia Senador José Ermírio de 
Moraes, km 1,5, CEP 18087-125 – Sorocaba/SP, mantido pela Associação Cultural de 
Renovação Tecnológica Sorocabana – ACRTS, torna pública a abertura de seleção de alunos 
para o Curso de Especialização em Segurança Cibernética do 1º semestre de 2022.  
 
2 – DO OBJETO. 2.1 Serão ofertadas 10 (dez) vagas, sendo 70% destinadas aos alunos 
graduados pela FACENS para a realização de Curso de Especialização em Segurança 
Cibernética, ministrado pela FACENS, com início previsto para abril de 2022, com duração de 
24 meses em parceria com a empresa Lenovo Tecnologia - Brasil. Os candidatos selecionados, 
realizarão o curso com bolsas de estudo de 100%, patrocinadas pela Lenovo, e serão 
contratados em regime de trabalho CLT pela FACENS por tempo determinado, podendo no 
futuro ser contratados pela Lenovo por tempo indeterminado. 2.2 Caso a reserva de vagas 
destinada aos alunos da FACENS não seja preenchida, reconhece o direito de continuidade às 
próximas etapas do processo seletivo aos demais inscritos com diploma de outras 
instituições, de acordo com número de vagas remanescentes. 
 
3 – DA INSCRIÇÃO. 3.1 Poderão inscrever-se neste processo, candidatos graduados em 
Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica e demais 
Engenharias com comprovação de atuação, de no mínimo, 12 (doze) meses na área de 
Tecnologia da Informação. 3.2 Períodos de Inscrição: Os candidatos deverão inscrever-se no 
período de 28 de fevereiro a 17 de março de 2022. 3.3 As inscrições deverão ser realizadas 
exclusivamente pela internet - no site: https://facens.br/cursos/pos-graduacao/programa-
de-pos-graduacao-em-seguranca-cibernetica/. 3.4 O candidato deverá preencher o 
formulário de inscrição e: a) anexar seu diploma de graduação; b) histórico escolar completo 
da graduação; c) Curriculum Vitae atualizado. 3.5 Todas as informações, comunicados e 
demais procedimentos referentes ao presente Edital estarão disponíveis no site da 
Instituição. 3.6 Não caberá recurso contra a reprovação ou não classificação no processo 
seletivo.  
 
4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 4.1 A seleção será conduzida por Comissão de Seleção 
designada pela Diretoria de Pós-Graduação e Extensão da FACENS, de acordo com o 
cronograma publicado neste edital. 4.2 O processo contará com três fases eliminatórias: a) 
Cômputo de médias das notas do curso de Graduação, com seleção dos 30 melhores médias, 
classificadas da maior para a menor. Em caso de empate nas médias, considerar-se-á melhor 
classificado o candidato de maior idade; b) Dinâmica envolvendo os 30 melhores classificados 
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na primeira fase, avaliados pela Comissão de Seleção, classificando os 20 melhor classificados 
de acordo com seus conhecimentos e habilidades nas atividades de TI, iniciativa e tomada de 
decisão; c) Entrevista com os 20 melhor classificados, para a seleção de 10 candidatos para a 
realização do curso. 4.4 Em cada fase do processo de seleção será atribuída uma nota ao 
candidato selecionado, para a respectiva fase, conforme tabela a seguir. 4.5 A pontuação final 
é calculada a partir da soma simples da pontuação em cada uma das fases. 4.6 Não cabe 
recurso às decisões da Comissão de Seleção. 
 

Fases Pontuação Máxima 

1. Cômputo de médias das notas do 
curso de Graduação 

10 pontos 

2. Dinâmica 10 pontos 

3. Entrevista 10 pontos 

 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E RESULTADO. 5.1 Os candidatos serão classificados 
pela ordem decrescente da pontuação das médias acadêmicas somadas as notas da dinâmica 
e da entrevista, desde que aprovados na última etapa do processo de seleção. 5.2 Havendo 
empate, será classificado à frente o candidato que tem maior idade. 5.3 Será desclassificado 
o candidato cuja autenticidade do histórico, diploma de graduação e demais documentos não 
puderem ser comprovada. 5.4 Este Processo Seletivo será válido exclusivamente para a turma 
do curso que se inicia no primeiro semestre letivo do ano de 2022. 5.5 Os candidatos serão 
informados sobre o resultado do concurso a partir do dia 22/03/2022, por email e mensagem 
do whatsapp.  
 
6 – DA MATRÍCULA. 6.1 Os candidatos selecionados para a realização do curso devem efetuar 
a matrícula até o dia 26 de abril de 2022, sob pena de ter sua vaga cancelada. 6.2 Caso 
candidatos não efetivem suas matrículas dentro do prazo citado, serão chamados os 
melhores classificados na lista de reserva, de modo a completar a vaga. 6.3 A matrícula deve 
ser efetuada de acordo com as orientações descritas no site da Facens.  
 
7 – DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA SELEÇÃO – As etapas do processo de seleção 
ocorrerão de acordo com a tabela a seguir: 
 

Inscrição no site da FACENS, mediante apresentação de 
documento pessoal e histórico escolar do curso de 
graduação 

28/02/2022 a 17/03/2022 

Divulgação da relação de candidatos selecionados na 
primeira fase  

22/03/2022 



 

Dinâmica com aplicação de conhecimentos e 
habilidades  

23/03/2022 a 01/04/2022  

Entrevistas 04/04/2022 a 12/04/2022 

Divulgação dos selecionados e lista de espera  14/04/2022 

Matrícula 14/04/2022 a 26/04/2022 

Início das Aulas 30/04/2022 

 
7.1 Cada aluno classificado na fase anterior será informado via e-mail sobre o dia e horário 
para suas atividades de dinâmica e entrevista. 
 
8 – Vigência do Programa e Depois da Contratação. 8.1 O candidato selecionado será 
contratado em regime CLT pela FACENS, por tempo determinado de 24 meses, deverá cursar 
a pós-graduação aos sábados quinzenalmente e durante o horário comercial, dedicar 4 horas 
em projetos relacionados a área e propostos pela Lenovo, expandindo os conhecimentos 
adquiridos na Pós-Graduação com profissionais da Área que ficam no Brasil e no exterior, em 
situações reais, para que possam atuar no desenvolvimento de soluções com foco em 
segurança defensiva, segurança ofensiva e auditorias. 8.2 Com o intuito de reter os talentos 
ao final do programa, a Lenovo poderá realizar novo processo seletivo para contratação dos 
talentos do programa por tempo indeterminado para seu próprio quadro de funcionários. 8.3 
Os estudantes da pós-graduação devem ter rendimento mínimo de 75% nas disciplinas e de 
frequência para manter a bolsa de estudos. 8.4 O estudante que não atingir o rendimento 
mínimo de 75%, será reprovado e deverá pagar os créditos referentes à(s) disciplina(s) 
cursada(s) novamente em regime especial, de acordo com as diretrizes da Coordenadoria de 
Cursos de Pós-Graduação. 8.5 Em caso de desligamento do programa, o contrato CLT e a bolsa 
de estudos para o curso de pós-graduação serão rescindidos. 
 
9. COMPOSIÇÃO DAS TURMAS. 9.1 A Facens, além das 10 vagas que são objeto deste edital, 
poderá ampliar o número de vagas ofertadas. 9.2 A ampliação do total de vagas depende da 
aprovação formal pela Lenovo. 9.3 As vagas adicionais que vierem a ser ofertadas estão 
restritas apenas as aulas do curso de pós-graduação e não haverá contratação CLT. 9.4 As 
vagas adicionais também estão excluídas das atividades semanais. 9.5 O preenchimento das 
vagas adicionais será feito respeitando a classificação do processo seletivo. 9.6 A Facens 
poderá ofertar estas vagas adicionais de forma gratuita ou não. 9.7 No caso da cobrança de 
curso de pós-graduação, os candidatos serão informados do valor e das condições para 
pagamento. 9.8 O aluno, contemplado com a vaga adicional, pode optar por não realizar o 
curso. Neste caso, a vaga será ofertada ao próximo candidato melhor classificado. 9.9 Os 
alunos contemplados com as vagas adicionais seguem as mesmas regras que os demais para 
a realização do curso de pós-graduação em relação aprovação, permanência no programa e 



 

conclusão do curso exceto pela contratação CLT e participação em atividades em locais de 
trabalho, a serem definidos pela FACENS.  
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, os quais serão divulgados no site da Facens e em outros meios 
de comunicação. 10.2 A comissão de seleção do concurso poderá, a qualquer momento, para 
garantir a segurança do Processo Seletivo, requerer comprovações de documentação. 10.3 É 
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os editais, comunicados e demais 
publicações referentes a este Processo Seletivo, os quais estarão disponíveis no site. 10.4 Em 
nenhum caso e de nenhuma forma serão fornecidas informações, declarações ou 
documentos aos candidatos mencionando: a) se foram classificados, aprovados ou 
desclassificados no processo seletivo (e os respectivos motivos da desclassificação); b) a 
média e/ou a ordem de sua classificação; c) se a inscrição foi indeferida ou cancelada, e os 
respectivos motivos. 10.5 Será eliminado do quadro de discentes da Facens, a qualquer 
época, mesmo depois de matriculado, o candidato ou aluno que tiver usado documentos ou 
informações falsas, ou outros meios ilícitos, no processo seletivo ou na matrícula. 10.6 As 
inexatidões das declarações prestadas pelo candidato no documento de inscrição constituem 
crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. 10.7 O presente Processo Seletivo 
disposto neste Edital destina-se exclusivamente a candidatos a alunos regulares, matriculados 
no curso de Especialização em Segurança Cibernética oferecido neste Processo Seletivo. O 
presente Edital foi aprovado pela Comissão Organizadora de Concursos e Processos Seletivos. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Concursos e Processos 
Seletivos e pela Reitoria da Facens.  
 
 

Fabiano do Prado Marques - Reitor  
 


