REGULAMENTO PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DO
GRUPO MALWEE

1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

As inscrições:
1.1 As Inscrições serão realizadas por meio do Site oficial do Programa Jovem Aprendiz para
jovens com qualquer vínculo com parceiros do Grupo Malwee e público externo; A
divulgação será interna de primeiro momento, o site poderá ser repassado para
qualquer pessoa que esteja dentro dos critérios estabelecidos na seleção, conforme
item 2.
1.2 Segunda Etapa: Em caso de haver saldo remanescentes de vagas da primeira etapa, será
aberta a segunda etapa de inscrições nos canais abertos (redes sociais).

2 PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1
Serão selecionados candidatos nascidos entre 2000 a 2004 (16 a 20 anos
em 2020).
2.2
Os candidatos devem estar matriculados e frequentando o ensino médio,
ou ter concluído o ensino médio;
2.3
Residir em Jaraguá do Sul;
2.4
Ter disponibilidade para cumprir a carga horário de 4hs diárias no Senai
2.5
Disponibilidade para atuar em carga horária prática na empresa na escolha
do curso: Assistente Administrativo, duração de 1 ano de contrato. (Datas a definir
conforme decretos COVID-19)
2.6
Disponibilidade para atuar em carga horária prática na empresa na escolha
do curso: Curso de Desenvolvedor de Sistemas de Informação, duração de 2 anos de
contrato. (Datas a definir conforme decretos COVID-19)
2.7
Não ser egresso do Programa de Aprendizagem do Grupo Malwee, em
anos anteriores;
2.8
Anexar no ato da inscrição, o histórico/boletim escolar do ano atual ou da
conclusão do ensino médio – Obs.: Caso tenha divergência no envio de boletins por parte
da Secretaria da Educação poderão ser aceitos boletins referente ao ano de 2019
2.9
O não cumprimento ou comprovação dos requisitos aqui estabelecidos,
ou das demais regras estipuladas no regulamento do processo de seletivo, desqualificará
automaticamente o candidato em qualquer fase do processo seletivo.

3 PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
3.1
em 2020).

Serão selecionados candidatos nascidos entre 2000 a 2004 (16 a 20 anos

3.2
Os candidatos devem estar matriculados e frequentando o ensino médio.
Ou ter concluído o ensino médio.
3.3
Residir em Jaraguá do Sul;
3.4
O Curso de Desenvolvedor de Sistemas de Informações terá carga horária
no Senai e prática na Malwee. Com isso o Candidato deverá ter disponibilidade para
cumprir a carga horária de prática no Grupo Malwee aulas teóricas no SENAI de dois anos
de contrato. (Cargas horárias podem sofrer alterações em decorrência ao COVID-19);
3.5
Disponibilidade de atuar com a carga horária no Grupo Malwee de 3 dias
na semana no turno a escolher;
3.6
Carga horária no SENAI de 2 dias na semana no período do Curso sendo e
Desenvolvedor de Sistemas de Informações (Vespertino);
3.7
O formato, frequência e comparecimento das atividades na instituição de
ensino ou na empresa, poderão sofrer alteração temporária em decorrência ao COVID19 e seus decretos, devendo o candidato se adequar à estas alterações.
3.8
O curso terá duração de 2 (dois) anos;
3.9
Não ser egresso do Programa de Aprendizagem do Grupo Malwee, em
anos anteriores.
3.10
Anexar no ato da inscrição o histórico/boletim escolar do ano atual ou da
conclusão do ensino médio
3.11
O não cumprimento ou comprovação dos requisitos aqui estabelecidos,
ou das demais regras estipuladas no regulamento do processo de seletivo, desqualificará
automaticamente o candidato em qualquer fase do processo seletivo.

4 INSCRIÇÕES:
4.1
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Regulamento
e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos no programa.
4.2
O período de inscrições da primeira etapa (item 1.1) será de 21 de
setembro de 2020 a 27 de setembro de 2020.
4.3
Para se inscrever à vaga de aprendiz (item 1.1), o candidato deverá acessar
ao site oficial: Jovem Aprendiz Malwee http://jovemaprendiz.malwee.com.br/. E
preencher os campos solicitados;
4.4
As inscrições dos processos seletivos serão realizadas exclusivamente por
meio do site Jovem Aprendiz Malwee.
4.5
O Candidato deverá ter um e-mail e WhatsApp válido, pois todas as
informações serão passadas por esse meio de comunicação
4.6
Os resultados preliminares e o resultado final do processo seletivo estarão
disponíveis no site do Jovem Aprendiz, e é dever do inscrito acompanhá-lo para seguir no
processo seletivo;
4.7
O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no site,
não havendo qualquer responsabilização do Senai ou do Grupo Malwee por informações
incompletas ou incorretas.

5 DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
5.1

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.

5.2
No caso de convocação, os candidatos deverão encaminhar os seguintes
documentos para o e-mail: doc.jovemaprendiz@malwee.com.br

5.3
Os candidatos aprovados que NÃO ENCAMINHAREM os documentos
necessários para a admissão no prazo, ou que NÃO COMPARECERAM nas destas
agendadas, serão automaticamente desclassificados.
5.4
O candidato aprovado com documentação encaminhada, receberá em seu
e-mail a data e horário para realizar o exame médico, com isso tem total responsabilidade
em conferir datas para não perder prazos;
5.5
Após conclusão dos exames médicos o jovem deverá realizar sua matrícula

com o SENAI que será nas dependências do Grupo Malwee com um responsável legal,
portando seus documentos pessoais para realização;
5.6
Após concluído todo esse processo o Jovem Aprendiz receberá um e-mail
de confirmação oficial da contratação.

6 CLASSIFICAÇÃO CURSOS COM PRÁTICA NO GRUPO MALWEE (DESENVOLVEDOR
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)
Os candidatos inscritos que preencherem todos os requisitos do item 2 deste edital,
serão classificados e aprovados para as turmas, obedecendo os critérios abaixo:
5.1. Classificação
I. Ensino médio Completo ou cursando
II. Possuir entre 16 até 20 anos
III. Boletim/Nota (média 7) –
IV. Residir em Jaraguá do Sul
V. Não ser egresso do Programa Jovem Aprendiz Malwee
5.2. Em caso de igualdade para fins de classificação, serão obedecidos os seguintes
critérios de desempate:
I. Candidato com a menor idade entre 16 e 20 anos.
II. Melhor pontuação na avaliação on-line (maior pontuação á menor)
III Pessoas com qualquer vínculo com parceiros do Grupo Malwee.
IV. Candidato que realizou primeiro a inscrição via site Jovem Aprendiz
Obs.: Para o curso de Desenvolvedor de Sistemas de Informação terá uma prova de
Lógica on-line ministradas pelo Senai. Prova será no dia 13/10 com duração de 1h 30 via
Meeting ou Zoom (deverá baixar as duas plataformas antes da data informada)

7 CLASSIFICAÇÃO DEMAIS CURSOS
Os candidatos inscritos que preencherem todos os requisitos do item 2 deste edital,
serão classificados e aprovados para as turmas, obedecendo os critérios abaixo:
5.1. Classificação
I. Ensino médio Completo ou cursando
II. Possuir entre 16 até 20 anos
III. Boletim/Nota (média 7)
IV. Residir em Jaraguá do Sul
V. Não ser egresso do Programa Jovem Aprendiz Malwee
5.2. Em caso de igualdade para fins de classificação, serão obedecidos os seguintes
critérios de desempate:

I. Candidato com a menor idade entre 16 e 20 anos.
II. Pessoas com qualquer vínculo com parceiros do Grupo Malwee.
III. Candidato que realizou primeiro a inscrição via site Jovem Aprendiz

8 DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1
O candidato deverá observar rigorosamente os comunicados enviados
através de e-mail e ao site, ficando sob sua inteira responsabilidade o acompanhamento
e cumprimento dos prazos ali estabelecidos.
8.2
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 desenvolvidas, respeitada a ordem de classificação.
8.3
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 seleção e admissão.
8.4
Será excluído do processo seletivo o candidato que fizer declaração falsa
ou inexata em qualquer etapa do processo seletivo.
8.5
Participar dos Exames admissionais estabelecidos pelo Grupo Malwee.
8.6
O não comparecimento desta e qualquer etapa será automaticamente
desclassificado da seleção.

ANEXO I
CRONOGRAMA

Data

Atividade

Local

21/09 á 27/09

Aberturas Inscrições Jovem Aprendiz 2021

Site Oficial Jovem Aprendiz

21/10 á 02/11

Divulgação dos Aprovados (Aprovados deverão
encaminhar os documentos Admissionais para RH
conforme divulgado no site)

Email oficial para envio de
documentação
doc.jovemaprendiz@malwee.com.br

05/nov

Envio dos horários de Exames médicos para os
Aprovados na Documentação encaminhada ao RH

Email pessoal do Jovem Aprendiz

16/11 á 04/12

Exame médico e Matrícula com Senai no Grupo Malwee

Dependencias do Grupo Malwee

09/dez

Confirmação por email dos aprovados que cumpriram
com todas as etapas da seleção (E-mail confirmando a
contratação do Jovem Aprendiz)

Email pessoal do Jovem Aprendiz

Janeiro

Início das aulas e assinatura de contrato com RH do
Grupo Malwee

A definir

OBS: Todas as informações serão encaminhadas para o e-mail pessoal do Jovem Aprendiz inscrito, é de
responsabilidade do mesmo estar atento aos informativos para não perder os prazos. * Devido ao COVID-19 as
datas podem ser alteradas durante o processo de seleção

