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CONVOCATÓRIA
BOLSAS DO PROJETO HABILITAS PARA O ANO DE 2022
A Organização Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA), com o apoio
financeiro da Diretoria Geral de Cooperação para o Desenvolvimento
do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da
Itália (DGCS / MAECI), outorga 50 bolsas para técnicos e empresários de
PMEs dos países latino-americanos membros da IILA* que queiram
realizar práticas de períodos curtos (máximo 4 semanas) em empresas e
estruturas de formação da Itália sobre os seguintes 5 clusters temáticos:
-

-

8 estágios em empresas de tecnologia para a produção de
hortaliças e fruta
10 estágios em empresas de tecnologia para a produção
agroindustrial:
• 4 estágios em processamento de alimentos
• 4 estágios em produção de derivados do leite
• 2 estágios em produção de óleos essenciais e vegetais
4 estágios em agroturismo
10 estágios em um curso teórico-prático sobre o sistema de moda
(Fashion field project)
8 estágios em estruturas de economia do conhecimento para
introduzir inovação e transferir tecnologia nas PMEs e o território
10 bolsas para candidatos idôneos com interesse em outras áreas
não mencionadas neste anúncio ou em clusters temáticos com
alta demanda

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela
*
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PREMISSA
O projeto Habilitas se originou nos trabalhos de várias edições do Fórum
PMEs Itália - América Latina, promovido pela IILA, que cumpriram com
a ampla demanda das delegações latino-americanas para melhorar as
capacidades técnicas das PMEs, através de processos de formação de
campo em empresas e estruturas da Itália. O projeto Habilitas está
inspirado em duas tradições de sucesso. Por uma parte, os programas
de aprendizagem prática no trabalho, que foram chave para a
inserção do trabalho e o treinamento dos pequenos empresários. Por
outra parte, a experiência do programa europeu Erasmus de
intercâmbios universitários que promoveu a mobilidade de estudantes e
professores entre os países da União Europeia, gerando um aumento
significativo da qualidade da formação dos participantes.
OBJETIVOS
O objetivo principal da organização dos estágios é fornecer habilidades
e capacidades aos técnicos e pequenos empresários latino-americanos
para fortalecer os processos de inovação e transferência de tecnologia
para as PMEs e os territórios de referência.
Os estágios, destinados a pessoas já inseridas no mercado de trabalho,
têm também o objetivo de reforçar as estruturas das empresas, as
agremiações e os órgãos, públicos e privados, que promovem o
desenvolvimento sustentável.
Finalmente, o programa de práticas pretende consolidar uma rede de
relações italianas e latino-americanas de interesse recíproco para
incentivar as colaborações empresariais e as associações territoriais.
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SEDES DOS ESTÁGIOS
Os estágios serão realizados na Itália e os parceiros italianos para os
treinamentos são empresas e instituições educacionais líderes em
formação dupla (estudo/trabalho).
CRITÉRIOS PARA O OUTORGAMENTO DAS BOLSAS
PERFIL: Os candidatos devem ser pequenos e médios empresários,
técnicos e profissionais ativos no mercado de trabalho. A experiência e
a qualificação educacional necessárias se detalham nos termos de
referência (TdR) de cada cluster temático.
Os TdR podem ser consultados diretamente através deste link
ÁREA GEOGRÁFICA: Os candidatos devem ser cidadãos de algum dos
20 países latino-americanos membros da IILA. Considerando da mesma
forma os méritos, tentaremos conseguir o maior equilíbrio possível entre
os países dos candidatos.
GÊNERO: Priorizaremos a igualdade de gênero.
IDADE: Os candidatos devem ser maiores de idade.
BENEFÍCIOS DA BOLSA
A bolsa de projeto Habilitas é uma bolsa parcial que compreende os
seguintes benefícios:
1) Cobertura dos custos do treinamento e da mentoria sobre o
desempenho
2) Cobertura das despesas de hospedagem e alimentação
3) Seguro de doença, acidentes e responsabilidade civil para o
período do estágio
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4) Apoio para obter os documentos necessários para a viagem e a
estada perante as instituições competentes
As despesas da viagem de ida e volta para a Itália e o país de origem
ficam por conta do beneficiário ou da instituição à qual pertence, bem
como as despesas de estada, sem considerar hospedagem e
alimentação. Os custos de transporte local da hospedagem às sedes
dos estágios são variáveis e são indicados nos programas de formação
das estruturas receptivas.
REQUISITOS ESSENCIAIS:
• Ser cidadão de algum dos países latino-americanos membros da
IILA;
• Ter um perfil de idôneo na área para a qual está se candidatando
e experiência comprovada; (CV e cartas de referência)
• Apresentar um programa de trabalho pessoal que inclua: os
objetivos do seu estágio, os resultados esperados e o impacto que
pode ter na sua empresa ou instituição;
• Os solicitantes têm o compromisso de apresentar um relatório final
sobre suas práticas/curso em um prazo que não pode ultrapassar
um mês depois da realização do curso
• No caso dos estágios do curso sobre o sistema de moda, é um
requisito obrigatório compreender inglês
CONDIÇÕES ALMEJÁVEIS:
• Conhecimento básico do idioma italiano
• Relações de colaboração com a Cooperação Italiana e
empresas ou instituições italianas
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
• Perfil do candidato (profissão e experiência de trabalho)
• Qualidade do programa de trabalho pessoal
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• Impacto potencial do estágio na volta do participante ao seu
país
• Igualdade de gênero
• Equilíbrio entre os 20 países latino-americanos membros da IILA.
PROCESSO DE SELEÇÃO:
Para apresentar a solicitação, é necessário preencher o formulário
online, disponível através deste link
As postulações podem ser realizadas em qualquer um dos idiomas
oficiais da IILA (espanhol, italiano, português ou francês). Não serão
consideradas as solicitações apresentadas em outros idiomas.
A data limite para apresentar uma solicitação de bolsa é o dia 30 de
junho de 2022.
ATENÇÃO: SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS AS SOLICITAÇÕES QUE
CUMPRAM OS REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO ANTES MENCIONADOS.
NÃO SERÃO CONSIDERADAS AS SOLICITAÇÕES INCOMPLETAS NEM AS
QUE FOREM ENVIADAS APÓS O PRAZO DEFINIDO. A BOLSA NÃO É
ACUMULÁVEL COM OUTRAS BOLSAS OUTORGADAS POR ÓRGÃOS
PÚBLICOS ITALIANOS.
A seleção dos candidatos será realizada por parte de uma Comissão de
Avaliação designada pela IILA. As decisões da Comissão não admitem
apelações. Somente os candidatos escolhidos pela Comissão de
Avaliação receberão a notificação oficial da IILA, e terão um prazo
máximo de 5 dias para aceitar a bolsa.
Os candidatos escolhidos, caso não aceitem a bolsa, serão substituídos
pelos primeiros candidatos idôneos listados em ordem pela IILA. Se um
bloco não atingir o número de postulações previsto, aumentará a
disponibilidade de vagas para os outros blocos. No final do processo de
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seleção, o listado oficial dos beneficiários das bolsas será publicado no
site da IILA.
É possível que os candidatos escolhidos tenham de apresentar um
atestado de boas condições físicas/psicológicas no momento de
aceitar a bolsa e que cumpram com as normas da COVID 19, emitidas
pelas autoridades italianas.
Por quaisquer outras informações que não tenham sido explicadas de
forma clara nesta convocatória, podem entrar em contato através
deste e-mail: habilitas@iila.org
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