REGULAMENTO PROCESSO DE SELEÇÃO JOVEM APRENDIZ COOPERATIVO 2019

1) CIDADES PARTICIPANTES DA SELEÇÃO DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SENAC:
- SENAC Brusque (contempla as cidades Brusque e Guabiruba)
- SENAC Itajaí (contempla a cidade Itajaí)
- SENAC Jaraguá do Sul (contempla a cidade Jaraguá do Sul)
- SENAC Timbó (contempla as cidades Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó)
2) COMO PARTICIPAR:
O candidato deve cadastrar seu currículo através do site da Cooperativa, na página Trabalhe
Conosco e candidatar-se à vaga de Aprendiz Cooperativo. O período de inscrições é de 30 de Setembro a 08
de Outubro.
Atenção: Após cadastrar o currículo é necessário se candidatar a vaga para participar do processo seletivo.
A vaga estará aberta para candidatura a partir do dia 30/09 até 08/10.
Inscrições prorrogadas até 22/10 apenas para as cidades de: Brusque, Guabiruba, Itajaí e Jaraguá do Sul.
FIQUE ATENTO AO SE CANDIDATAR NA VAGA:
O candidato deverá preencher o questionário informado qual curso concluiu no PROGRID EAD, a conta que
utilizou para realizar o curso e o nome dos seus responsáveis titulares desta conta.
IMPORTANTE:
Todas as informações sobre o processo seletivo e atualização estarão disponíveis através do
site da Cooperativa no campo notícias, o link para notícia pode ser encontrado também
através da vaga disponível no “Trabalhe conosco”.
É de responsabilidade do candidato acompanhar sua situação no processo e verificar as
próximas etapas o qual foi selecionado.
3) INFORMAÇÕES DA VAGA:
Carga Horária Prevista Semanal: 20 horas semanais – 04 horas diárias
Horário Previsto: Vespertino
Tipo de Contrato: Mensalista
Prazo do Contrato: Um ano e meio
Número de Vagas: 34
Salário: R$ 662,50
Benefícios:
- Crescimento Profissional;
- Auxílio Alimentação;
- Auxílio Transporte;
- PPR (Programa de Participação nos Resultados).
4) DESCRIÇÃO DO CARGO:
1.Deslocar documentos internos entre o PA/Área, da Cooperativa;
2.Receber e distribuir documentos e correspondências;

3.Arquivar documentos;
4.Repor material de expediente;
5.Auxiliar na organização de materiais para a realização dos eventos;
6.Manter arquivos ordenados e atualizados;
7.Realizar serviços reprográficos (cópias);
8. Efetuar ligações para avisar a chegada de cartões magnéticos, apólices entre outros;
9. Orientação nas filas e quanto a utilização do auto atendimento;
10.Controlar e despachar materiais por malote da Cooperativa;
11.Realizar conferência de documentos e materiais diversos;
12.Abastecer envelopes para depósitos no auto atendimento;
13.Organizar panfletos, cartazes e banners na Cooperativa;
14.Entregar panfletos de campanhas para captação aos cooperados, quando solicitado;
15.Digitalizar documentos no GED;
16.Organizar e controlar materiais de estoque;
17. Separar documentos internos e arquivar.
5) PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas de avaliação:
- Avaliação dos Requisitos
- Realização de Provas
- Dinâmica de Grupos
- Entrevistas com Candidatos e Responsáveis Legais
- Entrevistas com Candidatos e Gerentes
Avaliação dos Requisitos
De: 09 a 24/10 (nova data devido prorrogação das inscrições para Brusque, Itajaí e Jaraguá do Sul)
11/10 - Divulgação dos candidatos pré-selecionados SENAC Timbó e Região
25/10 - Divulgação dos candidatos pré-selecionados SENAC Brusque, Itajaí e Jaraguá do Sul
Será avaliado os candidatos que estão de acordo com os pré-requisitos da vaga:
- Estar cursando o Ensino Médio ou Superior nas áreas de Exatas e Humanas;
- Jovens estudantes que completem 17 anos até 30/04/2020 a 24 anos;
- Ter realizado um curso do PROGRID EAD (Ética na sua Empresa ou Os Lusófonos: Em Busca do Acordo
Ortográfico ou Cooperativismo: Um Movimento Colaborativo);
- Ser cooperado ou ter um responsável legal cooperado.
Os candidatos que não tiverem seus nomes divulgados nesta etapa não passaram para
próxima fase pois não atendem os requisitos solicitados para participar do processo.
Realização das Provas
16/10 - Timbó e Região:
26/11 - Brusque e Guabiruba:
27/11 - Jaraguá do Sul
28/11 - Itajaí
As provas serão teóricas com questões objetivas.
Conhecimento Específico: Matemática, Língua Portuguesa e Redação.
Língua Portuguesa: Regras de uso dos Porquês; Crase; Uso correto dos termos “mas” e “mais”; G, J, X, SC, SS,
C, Z, S, Ç, XC, CH, RR; Acentuação.
Matemática: Equação de 1º grau; Porcentagem; Adição; Subtração; Multiplicação; Subtração e Fração.

A prova será de caráter eliminatório, sendo que apenas serão pré-selecionados os candidatos
que alcançarem nota 7,5.
*Disponibilizaremos Declaração de Comparecimento para os alunos que realizarem a prova no horário de
aula.
Atenção: a lista dos aprovados na prova será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve ficar atento e
acompanhar as atualizações.
Dinâmica de Grupos
22/10 - Timbó e Região.
09/12 - Brusque e Guabiruba
11/12 - Jaraguá do Sul
13/12 - Itajaí
A Dinâmica terá duração de 03 horas e consistirá de atividades lúdicas para melhor
apresentação dos candidatos. Ocorrerá em períodos distintos conforme agenda de cada cidade.
Atenção: a lista dos aprovados na dinâmica de grupo será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve
ficar atento e acompanhar as atualizações.
Entrevista com Candidatos e Responsáveis
25/10 a 28/10 - Candidatos de Timbó e Região
08/01 a 10/11 - Candidatos de Brusque, Guabiruba, Itajaí, e Jaraguá do Sul
Atenção: Conforme agendamento que será realizado por telefone.
Entrevista com Candidatos e Gerentes
30/10 a 01/11 - Candidatos de Timbó e Região
13/01 a 17/01 - Candidatos de Brusque, Guabiruba, Itajaí, e Jaraguá do Sul
Atenção: Conforme agendamento que será realizado por telefone.
5) DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS:
06/11 - Candidatos de Timbó e Região
20/01 a 31/01 - Candidatos de Brusque, Guabiruba, Itajaí, e Jaraguá do Sul
Atenção: a lista dos aprovados na entrevista será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve ficar atento
e acompanhar as atualizações.

