
Unione Famiglie Trentine all’Estero

Convocação para a seleção dos participantes nas atividades do projeto
"Sinergias Empresariais”

Contexto de referência

O projeto "Sinergie Imprenditoriali" visa aumentar a cooperação entre empresários trentinos
e emigrantes trentinos que vivem no exterior, através de treinamento e intercâmbio de
habilidades. O objetivo final é criar uma rede que permita a criação de sinergias virtuosas de
intercâmbio empresarial entre o Trentino e a América Latina e, portanto, a
internacionalização dos negócios.

Para alcançar o objetivo do projeto, um máximo de 2 jovens residentes no exterior, de
origem trentina, poderão passar um período de treinamento (de no mínimo 3 semanas e
no máximo 8 semanas) no Trentino, na empresa de um empresário especialista, que
trabalha nos setores de turismo, vinho, artesanato ou empreendimentos sociais, com quem
poderão comparar suas estratégias e atividades comerciais, trocando boas práticas.

Participação
Este concurso abre o processo de seleção para 2 jovens residentes no exterior de origem
trentina, que desejam passar um período de mobilidade de no mínimo 3 semanas e no
máximo 8 semanas, na empresa de um empresário trentino, nos setores de turismo, vinho,
artesanato ou empreendimentos sociais, a fim de adquirir novas habilidades, melhorar seu
plano de negócios e contribuir compartilhando suas idéias e métodos com outro(a)
empresário(a).

Requisitos de participação para os jovens que vivem no exterior
● ter entre 18 e 35 anos de idade na data do pedido;
● ser residente na América Latina;
● ser membro da UFTE (Unione delle Famiglie Trentine all’Estero) no momento da

atribuição da bolsa;
● compartilhar um plano de negócios demonstrando a intenção do participante de criar

um negócio ou de inovar um negócio existente (preencher este modelo e anexá-lo
ao formulário de entrada do google);

● conhecimentos básicos de inglês e/ou italiano.

Plano de atividades e conteúdo

O projeto começa em maio de 2022 e termina em dezembro de 2022. As atividades no
Trentino ocorrerão por um mínimo de 3 semanas e um máximo de 8 semanas, no período
entre julho de 2022 e outubro de 2022.
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O projeto prevê a preparação de um plano de atividades, antes da chegada ao Trentino e
acordado com o empresário anfitrião onde a experiência de intercâmbio ocorrerá.

Condições econômicas

Os jovens residentes no exterior que serão selecionados receberão, cada um, um
reembolso de despesas no valor de 1000 euros a cada 4 semanas de estadia (40% do valor
no início do intercâmbio e 60% no final do intercâmbio) até um máximo de 2000 euros para
realizarem um período de treinamento com um empresário Trentino nos setores de turismo,
vinho, artesanato ou empreendimento social. Viagens, VISA, custos de seguro também são
cobertos.

Divulgação da convocação de candidaturas
Este edital será publicado no site da associação Unione Famiglie Trentine all'Estero e em
seus canais sociais, assim como nos dos parceiros do projeto e nos boletins informativos
dos órgãos de promoção das políticas juvenis trentinas.

Como aplicar
A solicitação deve ser recebida preenchendo o seguinte formulário do Google
https://forms.gle/xJ74qPSwyPCWJ7Nu9.

Data limite de aplicação
O formulário do google deve ser preenchido o mais tardar até 23:59 CEST do dia 8 de
junho de 2022.

Publicação dos resultados da seleção
Os resultados da seleção serão publicados dentro de 15 dias após o prazo no site da
Associação (http://www.famiglietrentine.org/).

Informações relativas ao processamento de dados pessoais
A Unione Famiglie Trentine all'Estero processa dados pessoais para promover o projeto
"Sinergie Imprenditoriali", de acordo com os princípios do Regulamento (UE) 2018/1725 e
do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (UE) 2016/679.

Para informações
Email: sinergie.imprenditoriali@gmail.com
Tel. +39 0461/237234
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