
Processo Seletivo Programa Jovem Aprendiz Turma 2020-2022

A Itapecuru Bioenergia em parceria com o SENAI, inicia as inscrições para o curso de 

ELETROMECÂNICA, através do PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, com a carga horária 

de 1.692h e 16 vagas.

O curso visa habilitar jovens para a execução de trabalhos pertinentes as áreas de 

manutenção de sistemas elétricos e mecânicos do Departamento Industrial.

A inscrição será gratuita e realizada de 12/02/2020 a 14/02/2020, somente no 

endereço eletrônico www.itapecurubioenergia.com.br

PRÉ REQUISITOS NECESSÁRIOS

üTer realizado a inscrição no endereço eletrônico

üTer preenchido corretamente o formulário disponível com as informações 

obrigatórias e anexar os comprovantes exigidos no ato da inscrição.

üEstar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio.

üTer a idade mínima para participar do Processo de Seletivo que é de 16 anos 

completos e até 22 anos, no ato da inscrição.

üSer parente de colaboradores da Itapecuru Bioenergia, filho (a), primo (a), irmão (ã), 

e/ou sobrinho (a) e preferencialmente residir em Aldeias Altas.

SELEÇÃO/PROVAS

üA 1ª etapa do processo seletivo terá caráter classificatório e será realizada no dia 

01 de março de 2020, às 8:00 da manhã (local da prova será divulgado no site e 

nas redes sociais da Empresa).
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üOs candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para início das provas, 

munidos de caneta tinta azul ou preta, lápis, borracha, cartão de inscrição e 

documento de identificação contendo foto. Ex: carteira de identidade e/ou carteira de 

motorista;

üNão será permitido durante a permanência no local da prova, o uso de qualquer tipo 

de equipamento eletrônico de comunicação (transmissão e recepção), calculadoras, 

celulares, relógios digitais, agendas eletrônicas, lap top, livros ou impressos;

üNão será permitido ao candidato, sair da sala onde esteja prestando a prova, 

portando o caderno de teste ou folha de respostas;

üSomente será permitido ao candidato retirar-se do local de prova definitivamente 

quando decorridos 30 (trinta) minutos do início de sua realização.

üO candidato terá o tempo de três horas, para realização das 30 (trinta) questões 

distribuídas em 02 (dois) cadernos, sendo 15 (quinze) questões de Matemática e 15 

(quinze) de Língua Portuguesa.

- O horário das provas: 08h00 às 11h00 

DO RESULTADO

- Os candidatos que obtiverem as maiores notas, de acordo com a soma das duas 

provas, serão classificados no Processo Seletivo.

Na classificação dos candidatos, em caso de empate, será obedecida a seguinte 

seqüência de critérios:

- Maior média do Histórico ou Boletim Escolar

- Maior idade

RESULTADO FINAL: 11/03/2020
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

üSerá eliminado o candidato que houver realizado o processo de seleção, usando 

documentos ou informações falsas e outros meios ilícitos.

üO SENAI só fornecerá o certificado no final do curso de aprendizagem mediante 

aprovação.

MATRÍCULAS

-Período: 12/03/2020 e 13/03/2020.

-Horário: 08h00 às 17h00.
-Local: Rua Gonçalves Dias. S/N, Residencial Hélio Queiroz, Bairro Dinir Silva. 
SENAI/CAXIAS-MA
-DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
- CPF do responsável (Original e Xérox);
- 2 (duas) fotos 3 x 4;
- Declaração ou Histórico escolar de conclusão do Ensino Médio. (Original e Xérox);
- Carteira de Identidade do candidato aprovado (Original e Xérox);
- Título eleitoral (candidatos maiores de 18 anos);
- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
- CPF (candidato maior de 18 anos);
- Só será efetivada a matrícula do candidato que apresentar a documentação 
comprobatória das informações prestadas no ato da inscrição;
- O candidato selecionado que, por qualquer motivo, não confirmar a sua matrícula 
nos dias 12/03 a 13/03/2020, perderá o direito à vaga e será substituído pelo 
primeiro candidato da lista de excedentes e assim, sucessivamente. 
HORÁRIO DAS AULAS

-Carga Horária Semanal: 20h

-Carga Horária Diária: 4h (segunda a sexta) 

-Horário: 07h30 às 11h30 (fase escolar e prática)

-Fase escolar: A empresa irá fornecer o transporte Aldeias/Caxias/Aldeias, 

previsto para o dia 16/03/2020 até o dia 14/10/2021.

-Fase prát ica: A empresa i rá fornecer transporte A lde ias/Itapecuru 

Bioenergia/Aldeias, previsto para o dia 15/10/2021 até o dia 14/01/2022.

. 
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