REGULAMENTO PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DO
GRUPO MALWEE

1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

As inscrições serão realizadas em duas etapas:
1.1.1 Primeira Etapa: abertura de inscrições destinadas à candidatos que que
possuem vínculo de parentesco com colaboradores do Grupo Malwee,
objetivando a valorização dos parceiros e de seus familiares. Nesta etapa, só
serão aceitas inscrições de: filhos, enteados, irmãos, sobrinhos, cônjuge ou
netos dos colaboradores do Grupo Malwee, sendo automaticamente
desclassificados os indicados que não comprovarem vínculo de parentesco.
1.1.2 Segunda Etapa: Em caso de haver saldo remanescentes de vagas da primeira
etapa, será aberta a segunda etapa de inscrições. Estas vagas são destinadas
à comunidade em geral.

2

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

2.1

Serão selecionados candidatos com a idade de 16 anos completos até 30 de

junho de 2018, e de até 22 anos completos até 31 de dezembro de 2018;
2.2

Os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio

2.3

Residir em Jaraguá do Sul;

2.4

Não ser egresso do Programa de Aprendizagem do Grupo Malwee, em anos

anteriores;
2.5

O não cumprimento ou comprovação dos requisitos acima estabelecidos em

qualquer fase do processo seletivo, desqualificará o candidato.

3

INSCRIÇÕES:

3.1

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Regulamento e se

certificar de que preenche todos os requisitos exigidos no programa;
3.2

O período de inscrições da primeira etapa (item 1.1.1) será de 08 de outubro de

2018 a 14 de outubro de 2018;
3.3

Para se inscrever à vaga de aprendiz da primeira etapa (item 1.1.1), o candidato

deverá procurar o colaborador que trabalha no grupo Malwee e solicitar a este que

providencie

uma

senha

para

acesso

ao

site

Jovem

Aprendiz

Malwee

http://jovemaprendiz.malwee.com.br/;.

3.4

Referida senha poderá ser retirada pelo colaborador junto aos multiplicadores

de área, ficando esta tarefa sob sua inteira responsabilidade.
3.5

Cada colaborador terá direito a até 03 (três) senhas que deverão ser entregues

aos seus indicados para o programa Jovem Aprendiz;
3.6

Para participar do processo seletivo, o candidato, de posse da senha recebida,

deve acessar o endereço eletrônico http://jovemaprendiz.malwee.com.br/;.
3.7

Os resultados preliminares e o resultado final do processo seletivo estarão

disponíveis no site do Jovem Aprendiz.
3.8

Em caso de não preenchimento total das vagas pelos candidatos da primeira

etapa (item 1.1.1), será aberta a segunda etapa (item 1.1.2) do processo seletivo
inscrições externas.
3.9

As inscrições da segunda etapa (item 1.1.2) se abertas, ocorrerão entre 30 de

outubro de 2018 a 04 de novembro de 2018.
3.10

As inscrições da segunda etapa (item 1.1.2) será divulgado exclusivamente por

meio

da

página

oficial

do

Grupo

Malwee

no

facebook

–

www.facebook.com.br/grupomalwee, sendo de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento desta eventual divulgação.
3.11

As inscrições dos processos seletivos serão realizadas exclusivamente por meio

do site Jovem Aprendiz Malwee.
3.12

As inscrições da segunda etapa (item 1.1.2) não terá necessidade de senha para

acesso.

4

DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

4.1

A contratação dos candidatos classificados será feita mediante Edital de

Convocação divulgado por meio do site Jovem Aprendiz Malwee, com divulgação de
procedimentos e datas para comparecimento à empresa.
4.2

No caso de convocação, os candidatos deverão apresentar os seguintes

documentos obrigatórios:

a. Carteira Profissional Original e numeração do PIS - (Original)

b. Cópia certidão de nascimento ou casamento ou separação
c. Carteira de Vacinação Original (Para ambulatório)
d. Cópia certificado de reservista (maior de idade)
e. Cópia Título de eleitor - Frente
f. Cópia Identidade - frente e verso (não vale Carteira de Habilitação)
g. Cópia CPF - frente e verso
h. Cópia Comprovante de residência (último mês)
i. 1 foto 3x4 colorida
j. Cópia Cartão Nacional do SUS
k. Cópia CPF de filhos até 18 anos
l. Menor de 18 anos - Cópia da Identidade e CPF do responsável legal (Responsável
que irá assinar o contrato)

4.3

Os candidatos aprovados que NÃO TROUXEREM os documentos necessários para

a admissão, ou que NÃO COMPARECERAM nas destas agendadas, serão
automaticamente desclassificados.
4.4

Os aprovados no processo seletivo deverão realizar matrícula junto ao SENAI –

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – apresentando a carta autenticada
recebida pelo Grupo Malwee que autoriza o candidato a matricular-se no curso
escolhido;
4.5

A Carta será juntamente com os documentos elencados no item 4.2, não sendo

aceita a entrega parcial dos documentos obrigatórios;
4.6

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais distribuídas em 04 horas diárias,

em dias úteis.

5
5.1

CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, observados os

seguintes critérios:
5.1.1 Idade de 16 anos completos até 30 de junho de 2018, até 22 anos
completos até 31 de dezembro de 2018;
5.1.2 Em caso de empate, será classificado o candidato que apresentar a melhor
média no boletim escolar em 2018 ou do último ano concluído.

6
6.1

DISPOSIÇÕES GERAIS:
O candidato deverá observar rigorosamente os comunicados enviados através de

e-mail e site, ficando sob sua inteira responsabilidade o acompanhamento e
cumprimento dos prazos ali estabelecidos.
6.2

A participação dos candidatos neste Processo Seletivo para o Programa de Jovem

Aprendiz não implica obrigatoriedade na sua admissão, cabendo ao Grupo Malwee a
avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número estritamente
necessários às atividades que serão por ele desenvolvidas, respeitada a ordem de
classificação.
6.3

Após o cumprimento de todos os requisitos listados no edital, o candidato estará

apto a participar do programa JOVEM APRENDIZ. A aptidão para participar do programa
não assegura a efetiva contratação do candidato, cabendo à Malwee Malhas aplicar
critérios exclusivos de recrutamento e admissão.

ANEXO I

CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

Entrega das senhas para colaboradores

01 á 05 de outubro de 2018

Malwee
Inscrição no Site, primeira etapa

08 á 14 de outubro de 2018

Divulgação dos Aprovados

29 de outubro de 2018

Inscrições para Segunda Etapa (Item 3.8)

30 de outubro a 04 de novembro de
2018

Divulgação dos Aprovados Segunda etapa

12 de novembro de 2018

Entrega de documentação e exames

19 de novembro a 26 de novembro

médicos dos selecionados

de 2018

Matrícula no SENAI

Data disponibilizada pelo SENAI.

Início no Senai e Malwee

Fevereiro de 2019

