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AVISO GERAL 

MBA “GESTÃO DE NEGÓCIOS” 

 

A Diretoria da CET, com o objetivo de proporcionar o aprimoramento profissional dos 

empregados, complementado sua formação e qualificação, contratou a Fundação Instituto de 

Administração – FIA para ministrar o curso de MBA em Gestão de Negócios, que possibilitará ao 

participante a ampliação de conhecimentos e da análise dos aspectos internos e externos que 

influenciam o planejamento e a gestão da Companhia.  

 

O curso será conduzido por professores com ampla experiência empresarial e acadêmica, 

garantindo o envolvimento dos participantes no processo de aprendizagem aplicada à realidade 

corporativa. 

 

1. SOBRE O CURSO 

1.1. Número de vagas – 35 

1.2. Carga Horária – 600 horas, sendo 400 horas de aulas presenciais, 100 horas para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e 100 horas para desenvolvimento de 

atividades por meio de ensino à distância. 

1.3. Duração do Curso – 24 meses, sendo 18 meses para a realização de aulas e 06 meses 

para o desenvolvimento e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso. 

1.4. Previsão de Início: 05/06/18 

1.5. Dias e Horários das Aulas – Terças e Quintas das 18h00 às 22h00. 

1.6. Local - as aulas serão ministradas na sala de treinamento do GRH, localizada na Rua 

Sumidouro, 546 – Pinheiros. 

1.7. Conteúdo Programático – o curso abrange, no mínimo, 04 temáticas: Gestão de Pessoas 

nas Organizações, Métodos Quantitativos, Estratégias Gerenciais, Gestão Contábil e 

Financeira. 

 

2. INVESTIMENTO 

O investimento mensal por participante é de R$ 902,38 mensais, estando prevista a 

coparticipação de 40% para o empregado (R$360,95) e 60% para CET (R$541,43).  

 

3. COMITÊ COORDENADOR DO PROGRAMA 

O Comité Coordenador do Programa que terá como atribuição definir os critérios para 

elegibilidade dos inscritos para participação no MBA -  Gestão de Negócios e o acompanhamento 

das demais etapas envolvidas no decorrer do curso será composto por:  

 

Andréa Syrópulo Vizzoni – GRH 

Izilda Celeste Batista – GRH/DPD 

Kenji Kawakami – GUC 

Jose Roberto Rosas Junior – SDE 

Carolina Burckle                      –        FIA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rua Barão de Itapetininga, 18                                                                                                                               Fone PABX 3396-8000 
CEP 01042-000                                                                                                                                                           www.cetsp.com.br 
São Paulo - SP                                                                              

 

       Nº 018/18 Pág.: 2/4 

       Emissão: 26 / 04 / 2018 

       Validade: a determinar 

AVISO GERAL 

MBA “GESTÃO DE NEGÓCIOS” 

4. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

As vagas serão distribuídas por Diretoria: 

 

Diretoria Distribuição Vagas 

DO 15 

PR 5 

DP 5 

DS 5 

DA 5 

Total 35 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 Período de Inscrições – de 30/04 a 11/05/18 no site da FIA. 

www.fundacaofia.com.br/cadastrofia/Default.aspx?idcurso=2363&idturma=6156 

 

5.2 Condições para inscrição: 

 Ocupar cargo de carreira na Companhia. 

 Possuir curso Superior. 

 Ocupar cargo cujo requisito de ingresso seja curso de nível superior. 

 Possuir nota no Sistema da Gestão do Desempenho - SGD igual ou superior a 80 nos anos 

de 2016 e 2017. Caso o empregado não possua nota do SGD em um dos ciclos, será 

considerada a nota existente nos anos previstos (2016/2017). 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Caso as inscrições validadas sejam em número superior à distribuição de vagas estabelecida, 

serão considerados os seguintes critérios: 

 Terão prioridade os empregados que respondem por Unidade Orgânica formal da 

Companhia. 

 A distribuição de vagas por Diretoria. 

 Grau de aderência do curso com a atividade desenvolvida pelo empregado. 

A FIA efetuará a seleção dos candidatos identificando os empregados que realizarão o curso. 

 

7. CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO EMPREGADO NO PROGRAMA 

O participante deverá possuir frequência e desempenho em conformidade com os níveis exigidos 

pela Instituição de Ensino. 

 

8. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA COMPANHIA 

No caso de desistência ou reprovação no curso, o empregado deverá efetuar o ressarcimento 

integral dos valores pagos pela Companhia. 

 

http://www.fundacaofia.com.br/cadastrofia/Default.aspx?idcurso=2363&idturma=6156
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9. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

No caso de rescisão do contrato de trabalho a CET efetuará o desconto dos valores a serem 

reembolsados pelo empregado, nas verbas rescisórias. 

 Em caso de rescisão do contrato de trabalho, a pedido do empregado, antes da conclusão do 

curso, a CET deverá ser reembolsada integralmente dos valores por ela custeados para a 

participação do empregado no MBA. 

 O participante do MBA deverá permanecer como empregado da Companhia por, no mínimo, 

18 meses, a contar da data de conclusão do curso. Em caso de rescisão do contrato de 

trabalho, a pedido do empregado, antes do cumprimento do tempo de permanência mínimo 

exigido, a CET deverá ser reembolsada dos valores custeados pela Companhia. Neste caso, 

o reembolso será proporcional ao tempo em que o empregado deveria permanecer na 

Companhia. 

 

10. TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

O empregado assinará Termo de Compromisso e Responsabilidade, atestando sua ciência 

quanto a estes procedimentos para formalização de sua inclusão no Programa. 

 

11. CRONOGRAMA  

 

ETAPA DATA 

Período de inscrição no site da FIA  30/04 a 11/05/18 

Análise das inscrições 14/05 a 16/05/18 

Seleção dos inscritos pela FIA 17/05 a 25/05/18 

 Início das Aulas 05/06/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO DE ORIGEM: SRH / GRH / PR           (Original assinado no arquivo da GGE) 


