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1. Apresentação 

A Neoenergia, uma empresa do Grupo Iberdrola, quer reforçar a sua contribuição para a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos dos territórios e regiões onde está presente. Com este objetivo, visa 
oferecer respostas que sejam eficientes às necessidades fundamentais da sociedade, utilizando suas 
capacidades e pontos fortes empresariais. 

Da mesma forma, a Neoenergia assume que, sem o apoio de uma equipe humana qualificada, diversificada 
e motivada, não seria possível atingir suas metas estratégicas e que, para o sucesso dos negócios do Grupo, 
é primordial recrutar, selecionar e reter o melhor talento de acordo com a legislação vigente e as melhores 
práticas profissionais. Assim sendo, a Política de recrutamento e seleção do Grupo promove como 
princípios básicos, entre outros: favorecer o acesso dos jovens ao seu primeiro emprego com programas 
de bolsas e outros acordos e apresentar aos candidatos uma oferta de valor competitivo que favoreça a 
seleção e a contratação dos melhores profissionais.  

Para promover excelência na formação de talentos, a Neoenergia disponibiliza bolsas de estudos de Pós 
Graduação no Reino Unido e na Espanha, para contribuir na educação  dos recém formados no Ensino 
Superior e oferecer melhores condições de acesso a empregabilidade.

2. Bolsas de Estudo

A Neoenergia concederá  bolsas de estudo de pós-graduação para o ano acadêmico 2019-2020 na 
Espanha e no Reino Unido, nas seguintes áreas de conhecimento: 

- Energias renováveis; 
- Sistema Energético Sustentável; 
- Meio Ambiente; 
- Tecnologias limpas de carvão e gestão de emissões; 
- Eficiência Energética; 
- Armazenamento de energia; 
- Veículo elétrico; 
- Redes de Distribuição Inteligente; 
- Tecnologia da Informação e da Comunicação; e 
- Tratamento de dados (Big Data) e Cibersegurança. 

As inscrições poderão ser submetidas a partir da publicação deste documento e se encerrarão às 
11:00 horas (horário de Brasília) do dia 29 de março de 2019. 

As bolsas de estudo destinam-se a cursos oferecidos por centros universitários de excelência 
internacional, especialmente aqueles oferecidos pelas seguintes universidades: 

Universidad Carlos III de Madrid  
Universidad de Zaragoza  
Universidad del País Vasco  
Universidad Politécnica de Madrid  
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Universidad Politécnica de Valencia  
Universidad Pontificia de Comillas  
Imperial College of London 
Universidad de Cambridge 
Universidad de East Anglia 
University of Edinburgh 
University of Glasgow 
University of Liverpool 
University of Strathclyde 

3. Requisitos dos requerentes

 Ser brasileiro ou residente no Brasil; 

 Possuir título universitário de ensino superior (graduação), no ato da inscrição.  Caso esteja no 

último período do curso durante o primeiro semestre de 2019, a concessão da bolsa ficará 

condicionada à obtenção do título universitário até Junho de 2019, com a mesma nota média ou 

superior a que tinha no período de inscrição para o Programa de Bolsas da Neoenergia). 

 A qualificação exigida para a admissão em programas de pós-graduação nas universidades 

selecionadas é um título universitário superior com nota média igual ou superior a 7,011. Não serão 

admitidas solicitações com diplomas de cursos técnicos. 

 Conhecimento de inglês comprovado, pela apresentação de um certificado/diploma de 

reconhecido prestígio. 

               Os certificados de inglês válidos são: 

               Universidades na Espanha 

- Universidade de Cambridge: First Certificate ou superior  

- IELTS (qualificação mínima: 5.0).  

- TOEFL (qualificação mínima: 61 em Internet based, 173 em computer based ou 500 em paper 

based).  

- Certificado de aptidão de ensino superior (anterior) ou o certificado de B2 nível avançado (novo 

plano), concluído e aprovado, das escolas de línguas oficiais. 

- Diplomas ou certificados expedidos pelas escolas de idiomas das universidades, que comprovem 

ter cursado e ter sido aprovado no nível B2 (ou superior) do Quadro Europeu Comum de Referência 

para Línguas (QECR). 

Universidades no Reino Unido 

- TOEFL (qualificação mínima: 79 en Internet based, 213 en computer based o 550 en paper 
based).  
- Universidad de Cambridge: Certificate in Advanced English ou Proficiency.  
- IELTS (qualificação mínima: 6.5).  
- Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): C1  

1 Utilizando como base a nota total 10,0 para Brasil.   
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 Não receber remuneração econômica ou salarial nem ser beneficiário de nenhuma bolsa, ajuda 
econômica ou qualquer outra atribuição de similar natureza de instituições e fundações públicas 
ou privadas durante o período que desfrutar da bolsa. 

 Não prestar serviços nem manter vínculo de trabalho, não estar fazendo estágio ou realizar outra 

formação de qualquer natureza, com outras entidades, públicas ou privadas durante o período 
de cobertura da bolsa. Da mesma forma, o bolsista notificará a Neoenergia sobre sua participação 
em processos de seleção em outras entidades, públicas ou privadas, para os efeitos de avaliar sua 
compatibilidade com a bolsa.  

 Não são elegíveis os candidatos que tenham sido beneficiados de Bolsas de Estudos da Fundação 
Iberdrola ou da Neoenergia em outras convocações. 

4. Documentação

Para solicitar a bolsa, o candidato deverá submeter o formulário2 eletrônico preenchido antes das 
11:00h (horário de Brasília) do dia 29 de março de 2019, anexando os documentos especificados a 
seguir, que deverão ser identificados com o número de documento (CPF) seguido do nome completo 
do requerente. 
Exemplo: o candidato chamado José Aparecido da Silva deve enviar a cópia digital do RG, ou 
passaporte, com o arquivo nomeado da seguinte forma: Documento 1. 22222222222_Aparecido da 
Silva. E assim por diante.

 Documento 1. Fotocópia do RG ou do passaporte. 

 Documento 2. Curriculum vitae, com fotografia recente do requerente. 

 Documento 3. Título/Diploma Universitário Superior (graduação) ou comprovante da solicitação 
do mesmo, bem como os títulos de todas as matérias requeridas no formulário. OBS: Somente os 
candidatos que estiverem pendentes de finalizar seus estudos poderão anexar nesta seção o 
histórico/ certificação acadêmica no lugar do título/diploma. 

Documento 4. Histórico acadêmico completo em que seja possível visualizar as notas médias das 
disciplinas cursadas durante a graduação. O Histórico deve conter todos os anos de graduação, 
bem como os créditos superados. Se os requerentes tiverem cursado um primeiro e segundo ciclo 
de diferentes cursos, deverão ser apresentadas as duas certificações. 

 Documento 5. Certificado comprovatório do nível de idiomas especificados neste documento. 

A Neoenergia poderá requerer a apresentação dos documentos originais ou reconhecidos e autenticados 
e de qualquer outro documento que considerar necessário, para a aprovação das bolsas. 

Para anexar os documentos no formulário de inscrição, o tamanho máximo permitido por documento é de 
5MB. 

5. Processo de seleção 

Pré-seleção 

2 O questionário eletrônico está no site da Iberdrola Espanha www.iberdrolaespana.es
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A pré-seleção de candidatos considera a avaliação dos documentos enviados e, como critério de 
eliminação, utiliza: as notas acadêmicas, o nível de inglês, o currículo, o interesse no projeto de estudos 
entre outros dados fornecidos. 

Entrevista pessoal 

Se aprovado na pré-seleção, a Neonergia poderá agendar uma entrevista presencial, telefônica ou uma 
vídeo conferência com o candidato, a fim de avaliar as suas condições pessoais, formação integral, perfil e 
motivação. 

6. Nomeação dos candidatos 

Após as entrevistas, o comitê de seleção, formado por representantes da Neoenergia, tomará a decisão 
sobre os candidatos aprovados.  
Os candidatos finalistas serão notificados sobre o resultado do processo de seleção até o dia 14 de junho 
de 2019. 

A relação de candidatos aprovados é definitiva e inapelável. A Neoenergia não disponibilizará informação 
sobre as solicitações recusadas. 

A nomeação final de candidatos fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições:  

 Enviar Carta de Aceitação assinada com data de emissão de no máximo cinco dias úteis desde a 
data de publicação da relação final de beneficiários ao seguinte endereço de correio:  

Programa Becas Master Brasil 
Gerência de Recursos Humanos 
Rua Ary Antenor de Souza, 321 
Campinas / São Paulo 
CEP: 13053-024 
Brasil 

Será necessário ainda, o envio de uma cópia eletrônica da Carta de Aceitação, assinada, ao e-mail: 

becas.neoenergia@elektro.com.br

 O texto da Carta de Aceitação será enviado aos candidatos aprovados, por e-mail. 

 Apresentação de pré-inscrição de matrícula ou da admissão definitiva na universidade escolhida 
até o dia 12 de julho de 2019 ou na data comunicada pela própria instituição de ensino. OBS: No 
caso de não admissão, o candidato perderá o direito à bolsa. A realização da pré-inscrição no curso 
escolhido é de responsabilidade do candidato. 

 No caso dos estudantes que completam a graduação em junho de 2019, a apresentação, da 
certificação oficial é obrigatória até a data de assinatura dos contratos. A não finalização dos 
estudos significará a anulação da bolsa. 

7. Remuneração Econômica 
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A bolsa de estudos é composta pelos seguintes benefícios3: 

Mestrado no Reino Unido: 

  Pagamento integral do curso escolhido na universidade ou centro de ensino superior; 

  Bolsa auxílio anual de $18.960, para cobrir gastos de transporte e moradia dos bolsistas (este 
montante será pago em 12 mensalidades de $1.580); 

 Auxílio Passagem aérea. 

Mestrado na Espanha:  

 Pagamento integral do curso escolhido na universidade ou centro de ensino superior da Espanha; 

 Bolsa auxílio anual de $10.800, para cobrir gastos de transporte e moradia dos bolsistas (este 
montante será pago em 12 mensalidades de $900); 

 Auxílio Passagem aérea. 

O bolsista se obriga a cumprir todas as obrigações fiscais que lhe correspondam como beneficiário da bolsa. 

8. Gestão da bolsa 

O bolsista compromete-se a cumprir as seguintes obrigações:  

 Sob petição da Neoenergia, o candidato deverá comprovar, com documentos originais ou 
autenticados e legalizados, a informação contida nas fotocópias ou arquivos eletrônicos durante o 
processo de seleção. Da mesma forma, a Neoenergia poderá solicitar ao bolsista as certificações 
de qualquer dado citado no seu currículo. 

 Participar da cerimônia de entrega das bolsas, organizada pela Neonergia (os bolsistas receberão 
pessoalmente a bolsa no dia e lugar comunicados oportunamente. Se, por causa justificada, não 
puder receber a bolsa, deverá informar à Neoenergia previamente). OBS: A Neonergia 
disponibilizará um valor para suprir parcialmente os gastos da viagem do ato de entrega das 
Bolsas aos estudantes que não moram na Espanha. A quantia será de até $300 euros.  

 Realizar os estudos previstos conforme a petição apresentada. Os candidatos que ganharem uma 
bolsa estarão obrigados a começar o programa de estudos na chamada do ano letivo de 2019 da 
Espanha e Reino Unido. 

 Durante o curso, a Neonergia poderá solicitar ao bolsista informações sobre o seguimento das 
atividades, que confirme o adequado andamento da pós-graduação. Além disso, deverá participar 
das reuniões e atividades de monitoramento e, ao terminar os estudos, responder um questionário 
fornecido pela Neoenergia.  

 Se a bolsa for concedida para programas que incluam módulo de estágio, o bolsista se compromete 
a realizá-lo em uma empresa do Grupo Iberdrola que, no seu caso, seja designada pela Neoenergia 
ou Iberdrola Espanha. Se os estudos para os quais se concede a bolsa incluírem estágio obrigatório 
remunerado a ser realizado em alguma entidade diferente e alheia ao Grupo Iberdrola, o bolsista 
fica obrigado a comunicar dito fato à Neoenergia com a máxima antecipação possível. O montante 
recebido como pagamento pelo citado estágio poderá ser deduzido da dotação econômica da 
bolsa.  

3 Em todos os pagamentos realizados pela Neoenergia, será aplicada a retenção correspondente de IRPF, desde que 
aplicável. 
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 Comunicar à Neoenergia o endereço do seu domicílio no Reino Unido ou na Espanha, 
imediatamente depois de sua chegada. Deverá informar também sobre qualquer alteração no 
endereço postal ou de correio eletrônico enquanto tiver a bolsa.  

 Caso existam publicações de materiais ou artigos de estudos, o bolsista deverá fazer constar a sua 
condição de bolsista da Neoenergia. 

 O bolsista está comprometido a informar sua situação de estudo à Neonergia durante o período 
da bolsa. 

 Se derivar dos estudos alguma publicação, o autor deverá comunicar dito fato à Neoenergia e fazer 
constar a sua condição de bolsista da mesma. 

 O bolsista se compromete a difundir a sua condição de bolsista da Neoenergia durante o período 
de duração da bolsa. 

 Se o bolsista não cumprir os citados compromissos – ou qualquer outro incluído nas condições da 
bolsa – a Neonergia reserva-se ao direito de proceder como considerar conveniente e, inclusive, 
solicitar a devolução dos montantes recebidos. Além disso, se o bolsista não finalizar o seu 
programa de Bolsa no período estimado (setembro/outubro 2019), deverá devolver à Neonergia a 
totalidade das mensalidades e demais partidas econômicas recebidas até a data presente, se este 
fato ocorrer posteriormente ao sétimo mês. 

Em todo o caso, a Neonergia se reserva o direito de analisar a petição correspondente, podendo 
modificar o montante a ser devolvido por parte do bolsista. 

9. Outras condições  

 O bolsista deve ser convidado a participar do programa de seleção e recrutamento da Iberdrola 
através da plataforma do emprego da Iberdrola (https://www.iberdrola.com/personas-
talento/canal-empleo), caso em que deve aceitar as condições de acesso correspondentes e 
política de privacidade da empresa. 

 A Neoenergia ou a Iberdrola designará um mentor que realizará o acompanhamento do 
desempenho do bolsista e lhe ajudará em aspectos acadêmicos, de formação e de 
desenvolvimento profissional.  

 O bolsista deverá manter a confidencialidade sobre todas as informações que vier a receber da 
Neoenergia. Esta obrigação de confidencialidade seguirá após a vigência da bolsa.  

10. Dados pessoais 

Informações sobre o processamento de seus dados pessoais estão disponíveis no seguinte link 

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/pt_BR/personas/docs/Aviso_privacidad_Becas_Master_20
19_2020.pdf 


