Santander Scholarship Skills | MBA Essentials 2022
Call text and FAQ’s – Portuguese (Brazilian)
Texto em destaque:
Com o Santander Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 - LSE, você aprenderá os
três pilares da gestão e liderança empresarial que são ensinados em qualquer MBA —
Estratégia, Finanças e Equipe de Liderança — de forma rápida e prática, com os
melhores especialistas da prestigiada London School of Economics and Political
Science. O curso tem um formato flexível, é 100% online e não tem custo para você.
Informações gerais:
O Santander Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 - LSE oferece uma maneira
rápida e prática de assimilar os fundamentos de um MBA e impulsionar sua carreira
profissional.
Ao longo de 10 semanas, você conhecerá em profundidade os três pilares da gestão e
liderança empresarial: Estratégia, Finanças e Equipe de Liderança. E você fará isso
guiado pelos melhores especialistas da London School of Economics and Political
Science, uma das instituições educacionais mais prestigiadas do mundo nas áreas de
economia e negócios.
O curso está dividido em 10 módulos, um por semana, pensados para que os possa
completar ao seu ritmo, permitindo integrar o curso no seu dia a dia. Você será
apoiado por mentores e facilitadores, e também poderá interagir com seus colegas por
meio de fóruns semanais e dinâmicas de grupo.
Além disso, o programa é 100% online e não tem custo para os beneficiários. Não é
necessário ter diploma universitário, ampla experiência profissional ou ser cliente do
Banco Santander.
Período de bolsa: 10 semanas (excluindo semana de orientação): quarta-feira, 28 de
setembro – quarta-feira, 7 de dezembro de 2022
Compromisso semanal: 8-12 horas por semana
Número de bolsas oferecidas: 300 – inglês, 300 – espanhol, 300 – português (Brasil)
Formato do programa
Módulo de orientação do MBA Essentials - Introdução ao programa
Módulo 1: Liderar com influência
Seção I: Ambiente estratégico
Módulo 2: Economia para gestores
Módulo 3: Estratégia competitiva
Módulo 4: Estratégia corporativa

Seção II: Kit de ferramentas financeiras
Módulo 5: Contabilidade financeira
Módulo 6: Contabilidade gerencial
Módulo 7: Análise de demonstrações financeiras
Seção III: Elemento humano
Módulo 8: Na mente do gestor
Módulo 9: Comportamento “Nudging”
Módulo 10: Cultura organizacional como ferramenta de liderança
Principais aprendizagens
•

•

•
•

Obtenha habilidades focadas em MBA que abordam os principais
pilares dos negócios: estratégia, finanças e pessoas, guiados por
líderes de pensamento e especialistas em LSE.
Identifique e maximize a vantagem competitiva estratégica de sua
organização à medida que desenvolve sua compreensão do ambiente
estratégico e do mercado em que opera
Analise e otimize o desempenho de uma empresa usando ferramentas
técnicas de negócios e contabilidade
Use informações de comportamento humano e estruturas de liderança
para influenciar decisões em todos os níveis de sua organização e
externamente com investidores e consumidores, por meio de um maior
conhecimento do comportamento humano e dos processos de tomada
de decisão

Como você aprenderá
•

•

•

•

Este curso é apresentado inteiramente online. Os indivíduos aprendem
por meio de uma plataforma de aprendizado de apoio e envolvente com
uma equipe de sucesso dedicada.
Os módulos são lançados semanalmente e podem ser concluídos no
seu próprio tempo e ritmo. Essa abordagem de aprendizado flexível e
estruturada foi projetada para profissionais ocupados.
Materiais de leitura e vídeos serão disponibilizados através do Online
Campus, e podem ser baixados. Você terá acesso a uma ampla
variedade de conteúdo interessantes, incluindo palestras em vídeo,
infográficos, estudos de caso do mundo real e muito mais.
Você terá a oportunidade de interagir com seus colegas e facilitadores
de aprendizado por meio de fóruns semanais em toda a classe e
discussões em pequenos grupos revisados e aplicar o que aprender a
cada semana em questionários e envios de projetos.

*Observação: este programa de bolsas de MBA Essentials não é equivalente a um MBA, é
um curso de certificação.

Critério de seleção:
O programa é 100% online e não tem custo para os beneficiários. Não é necessário ter
diploma universitário, ampla experiência profissional ou ser cliente do Banco
Santander.
Critérios de elegibilidade
•
•

•

Aberto a todo o público (+18 no momento da inscrição)
Residentes nos seguintes países: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile,
Alemanha, México, Peru, Polônia, Portugal, Espanha, Reino Unido,
Estados Unidos da América, Uruguai
Idiomas disponíveis – inglês, espanhol OU português (Brasil)

Para se candidatar a esta bolsa, você deve fazer o seguinte:
1. Registre-se em www.becas-santander.com e inscreva-se nas Bolsas
Santander Skills | MBA Essentials 2022 – LSE, ligue preenchendo o
formulário de inscrição. As inscrições terminam na quinta-feira, 30 de junho
de 2022, às 23h59 GMT +1 (Fuso horário de Madrid)
2. Complete um teste de raciocínio abstrato e uma avaliação de raciocínio
numérico que deve ser realizada até a data de fechamento da inscrição.
3. A LSE analisará os candidatos e convidará os elegíveis a avançar para a
fase 2 do processo de seleção na terça-feira, 12 de julho de 2022, por e-mail
e pela plataforma Becas Santander.
Processo de seleção
Fase 1
Inscrições abertas: quinta-feira, 21 de abril de 2022
As inscrições encerram: quinta-feira, 30 de junho de 2022, 23h59 GMT +1 (Fuso
horário de Madri)
Passo 1: registre-se em www.becas-santander.com e inscreva-se nas Santander
Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 – LSE. Selecione se deseja se inscrever no
programa de inglês, espanhol ou português (Brasil).
Passo 2: após concluir a inscrição, você receberá um link para fazer um teste de
raciocínio abstrato e avaliação de raciocínio numérico que deve ser feito até a data de
encerramento da inscrição. Por favor, certifique-se de verificar sua pasta de lixo
eletrônico(Spam).
Passo 3: você receberá os resultados da Fase 1 na terça-feira, 12 de julho de 2022, por
e-mail e pela plataforma Becas Santander. Por favor, certifique-se de verificar sua
pasta de lixo eletrônico. Somente os candidatos aprovados na fase 1 serão
convidados a concluir a fase 2 do processo de inscrição.
Fase 2
Passo 1: os candidatos bem-sucedidos da fase 1 receberão um link por e-mail para
fazer uma avaliação de julgamento situacional e enviar uma declaração de motivação
(máximo de 300 palavras) até quarta-feira, 27 de julho de 2022, 23h59 GMT +1 (Fuso
horário de Madrid)

Passo 2: você receberá os resultados da fase 2 na quinta-feira, 1 de setembro de 2022,
por e-mail e pela plataforma Becas Santander. Por favor, certifique-se de verificar sua
pasta de lixo eletrônico. O curso começa na quarta-feira, 28 de setembro e termina na
quarta-feira, 7 de dezembro de 2022.

Perguntas frequentes
Eu sou elegível?
1. Você é um profissional que busca progressar em sua carreira?
2. Você é cidadão da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Alemanha, México, Peru,
Polônia, Portugal, Espanha, Reino Unido, EUA ou Uruguai?
3. Seu idioma preferido é um dos seguintes: inglês, espanhol ou português
(Brasil)?
Se você respondeu sim a todas as perguntas acima, você pode se inscrever para a
bolsa de estudos!
Esta bolsa é equivalente a um MBA?
Não, este é um curso certificado, não um curso com crédito.
Quantas vagas de bolsas estão disponíveis?
Existem 900 vagas de bolsas disponíveis em 3 idiomas:
•

300 em inglês

•

300 em espanhol

•

300 em português (Brasil)

Como se inscrever?
1. Registre-se em www.becas-santander.com e candidate-se ao programa
Santander Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 – LSE. Selecione se
deseja se inscrever no programa de inglês, espanhol ou português (Brasil).
2. Depois de concluir a inscrição, você receberá um link para fazer um teste de
raciocínio abstrato e um teste de raciocínio numérico que deve ser realizado
até a data de encerramento da inscrição. Por favor, certifique-se de verificar
sua pasta de lixo eletrônico.
Qual é o processo de seleção?
Há duas fases no processo de seleção.
Fase 1
1. Registre-se em www.becas-santander.com e candidate-se às Santander
Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 – LSE. Selecione se deseja se
inscrever no programa de inglês, espanhol ou português (Brasil).

2. Depois de concluir a inscrição, você receberá um link para fazer um teste de
raciocínio abstrato e uma avaliação de raciocínio numérico que devem ser
realizados até a data de encerramento da inscrição. Por favor, certifique-se de
verificar sua pasta de lixo eletrônico. Inscrições terminam: quinta-feira, 30 de
junho de 2022, 23h59 GMT +1 (Fuso horário de Madrid)
3. Você receberá os resultados da Fase 1 na terça-feira, 12 de julho de 2022, por
e-mail e pela plataforma Becas Santander. Por favor, certifique-se de verificar
sua pasta de lixo eletrônico(Spam). Somente os candidatos aprovados na fase
1 serão convidados a concluir a fase 2 do processo de inscrição.
Fase 2
1. Os candidatos bem-sucedidos da fase 1 receberão um link por e-mail para
fazer uma avaliação de julgamento situacional e enviar uma declaração de
motivação e seu perfil no LinkedIn até quarta-feira, 27 de julho de 2022, às
23h59 GMT +1 (Fuso horário de Madrid)
2. Você receberá os resultados da fase 2 na quarta-feira, 1 de setembro de 2022,
por e-mail e pela plataforma Becas Santander. Por favor, certifique-se de
verificar sua pasta de lixo eletrônico. O curso começa na quarta-feira, 28 de
setembro e termina na quarta-feira, 7 de dezembro de 2022.
Perdi a fase 1, ainda posso me inscrever na fase 2?
Não, infelizmente será necessário esperar até o próximo ano. Explore outras bolsas na
Plataforma Becas Santander.
Quais são as datas do programa?
O programa online de 10 semanas começará na quarta-feira, 28 de setembro e
terminará na quarta-feira, 7 de dezembro de 2022.
Existe algum custo associado ao programa?
Não, este é um programa de bolsas para 900 vagas.

Quanto tempo leva para concluir os testes psicométricos?
Avaliações da Fase 1:
o

Raciocínio abstrato – 22,5 minutos

o

Raciocínio numérico – 20 minutos

Avaliações da Fase 2:
o

Teste de liderança situacional - 30 minutos

Por favor, leve em consideração que você precisa completar cada teste inteiramente
no mesmo período de conexão. No entanto, você poderá concluir um teste e continuar
com o outro em outro momento.

