
 
 

O Núcleo de Inovação do Colégio Loyola, iLO, torna públicas as inscrições para o grupo Geração de Valor (GV). 

O processo de inscrição e admissão de alunos para o grupo GV será realizado de acordo com o cronograma 

e as orientações seguintes: 

ART. 1 – DAS VAGAS 

1.1 Serão abertas 12 (doze) vagas para compor o grupo, que já é composto por 7 (sete) estudantes. No 

entanto, não necessariamente todas as vagas serão preenchidas, de acordo com o descrito no artigo n⁰.2, 

item 2.3. 

1.2 Poderão participar alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental II à 3ª Série do Ensino Médio. 

ART. 2 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 O processo será dividido em duas etapas: 

1ª etapa – Será aplicado um formulário on-line para todos os interessados, o qual cumprirá a função de 

realizar um primeiro filtro acerca da compatibilidade do perfil do aluno com o do GV. 

2ª etapa – Os alunos selecionados (no máximo 30) realizarão um pitch, no qual deverão apresentar ou um 

projeto ou a si mesmos, a fim convencer os membros da banca julgadora que merecem uma das vagas. 

Obs.: A banca será composta pelos alunos integrantes do GV. 

2.2 Serão considerados como critérios para escolha: 

• proatividade; 

• demonstração de interesse em aprender e aplicar conhecimento; 

• demonstração de interesse em gerar valor para si e para os outros; 

• capacidade de trabalhar em equipe; 

• disponibilidade de assumir os compromissos explicitados no Art. 4. 

2.3 Caso 12 alunos com o perfil esperado não sejam encontrados no processo de seleção, não serão 

selecionados participantes para preencher vagas. 

ART. 3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão feitas pela plataforma Forms, através do link bit.ly/inscricaodoGV 

3.2 Ocorrerão entre 22 de junho e 06 de julho de 2018. 

ART. 4 – DOS COMPROMISSOS 

4.1 Comparecimento às reuniões, que ocorrem às sextas-feiras, das 12h40min às 14h, a cada 14 dias. 

4.2 O desenvolvimento das atividades propostas pode e demandará tempo além das reuniões ordinárias. 

Decidindo pela participação, o aluno se compromete a dedicar o tempo necessário ao grupo. 

4.3 É imprescindível que haja respeito entre os participantes. De outra forma, não haverá liberdade de 

expressão, preceito fundante da mentalidade GV. Portanto, quem desejar participar deverá se comprometer 

a respeitar opiniões adversas, assim como demais membros do grupo. 

bit.ly/inscricaodoGV

