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Edital Processo Seletivo – Programa Formare Aprendiz Santos Brasil  2017 

 

Em parceria com a Fundação Iochpe, a Santos Brasil desenvolve o Programa Formare Aprendiz Santos Brasil, que 

oferece cursos de formação profissional para jovens provenientes de famílias em situação de desvantagem econômica 

e social. Os cursos são desenvolvidos e certificados pela Fundação Iochpe, Entidade Qualificadora cadastrada no 

Ministério do Trabalho e Emprego.  As aulas são ministradas por educadores dentro da empresa em ambiente de 

formação próprio. Formaremos uma turma de até 15 alunos, da cidade de Guarujá (SP). A iniciativa visa a inserção de 

jovens no mercade de trabalho através da qualificação profissional, além do cumprimento da Lei de Aprendizagem. 

 

A Santos Brasil informa que as inscrições estarão abertas, das 12h do dia 28 de novembro até às 12h do dia 15 de 

dezembro de 2016. Todo processo de inscrições será realizado por meio de inscrição on line, em link que será 

disponibilizado no site www.santosbrasil.com.br. 

 

Para os alunos de  escolas da rede pública da cidade de Guarujá será oferecido o curso de Assistente Administrativo.      

 

 

 

 

 

SOBRE O CURSO:  

 O curso terá carga horária de 1800 horas, no período de  Abril de 2017 à Junho de 2018; 

 As aulas teóricas e práticas serão ministradas de segunda a sexta-feira das 8 às 15h no endereço a seguir: Av. 

Santos Dumont s/nº - Sítio Conceiçãozinha- Guarujá; 

 Serão disponibilizadas até 15 vagas; 

 O jovem receberá material didático, uniforme, refeição na empresa, Salário mínimo-hora (R$ Valor Nacional), 

vale transporte, seguro de vida e cesta alimentação; 

 Os alunos serão avaliados por desempenho, notas e frequência e receberão certificado e histórico escolar 

pela Fundação Iochpe; 

 Todas as aulas são ministradas por educadores, capacitados pela Fundação Iochpe; 

 O curso aborda conteúdos técnicos na área administrativa, bem como conteúdos que tratam da formação 

cidadã, pessoal e profissional. 

 A prática profissional acontece nos setores correlatos às áreas do curso;  
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DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO:  

 Residir no município de Guarujá;  

 Ter entre 18 e 19 anos completos; 

 Estar cursando o 3ª ano do Ensino Médio nas escolas públicas da cidade de Guarujá ou ter concluído o Ensino 

Médio nas públicas da cidade de Guarujá.  

 Ter disponibilidade para cursar o 3º ano do ensino médio no período noturno, quando matriculado;  

 Possuir renda familiar, por pessoa, de até 1 salário mínimo; 

 Não ser filho, enteado ou dependente legal de funcionário da Santos Brasil; 

 Não ser ex-aluno do Formare Santos Brasil ou de outros Programas de Aprendizagem na Santos Brasil; 

 Não ter realizado nenhum curso de Aprendizagem em áreas administrativas relativas ao Arco Ocupacional 

Assistente Administrativo (CBOs: 4151-05/4141-05/4110-05/4122-05)  

- A legislação não permite que os jovens cursem duas vezes um curso dentro da mesma família de CBO. 

 Ter sido dispensado do serviço militar. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

 As inscrições serão realizadas pela Internet por meio do site www.santosbrasil.com.br; 

 Após concluir o preenchimento da ficha de inscrição realizada via Internet, o sistema gerará a ficha de 

inscrição e protocolo, que deve ser impresso pelo candidato e apresentando no dia da prova, junto com o RG 

original.   

 

DA INSCRIÇÃO:  

Os candidatos que se inscreverem no processo de seleção deverão entregar as cópias simples (cópias não serão 

devolvidas) dos documentos originais abaixo junto com o protocolo de inscrição, no dia da prova escrita das 8 às 

9h30. 
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Lista de documentos: 

 

*1 xerox  RG (não será aceito o RG escolar);  

* 1 xerox CPF do adolescente (ou o protocolo com Nº);  

* Comprovante de Residência (luz, telefone ou internet) do mês atual, com o comprovante de pagamento, no seu 

nome ou dos pais/responsáveis; 

* Ficha de inscrição assinada pelo candidato; 

* Curriculum Vitae atualizado; 

* Certificados dos cursos que realizou; 

* Histórico, Certificado do Ensino Médio ou Boletim escolar do último ano último semestre; 

*  Comprovação de dispensa do serviço militar. 

*  1 cópia do Cartão Bolsa Família; 

 *Comprovante de renda: 

 

                  Comprovante de recebimento de pensão alimentícia, de pessoas que morem com o adolescente;  

                    Comprovante de renda (Holerite) dos últimos três meses, de todas as pessoas que residem na mesma casa 

que o adolescente. Atenção: Quem não receber por holerite, apresentar a declaração do empregador (conforme 

modelo disponível no site da Santos Brasil);  

                    Trabalhadores autônomos e/ou informais, devem apresentar declaração datada e assinada pelo declarante 

(conforme modelo disponível no site da Santos Brasil); 

                  Aposentados/Pensionistas/Afastados por perícia médica, devem apresentar comprovante de recebimento 

dos últimos três meses, com o Nº do Benefício;  

                 Pessoas residentes na casa e que estejam desempregadas, apresentar declaração de estar desempregado, 

dizendo qual foi seu último emprego e função, salário e quando saiu (conforme modelo disponível no site da Santos 

Brasil); 

   

DO PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

O protocolo de confirmação da inscrição contém: lista de documentos, data, hora, local para entrega de documentos 
e data, hora e local para realização da prova escrita, o protocolo estará disponível no endereço eletrônico.  
 

DAS ETAPAS: 

O processo seletivo será composto de 04 (etapas) fases distintas, são elas: 

 

DA PROVA ESCRITA:  

O objetivo da aplicação da prova é reconhecer nos candidatos os conhecimentos básicos do Ensino Fundamental e 

Médio para acompanhar um curso de formação profissional. 



 

 

Todos os candidatos deverão passar pela etapa da prova escrita, no formato de testes de múltipla escolha, com os 

conteúdos: 

Matemática (10 questões); 

Língua Portuguesa (10 questões); 

E de 01 (uma) Redação.         

 

A prova terá duração de 3 (três) horas e será realizada no dia 17 de dezembro de 2016, das 10h30 às 13h30, na 

Faculdade Unaerp,  Av. Dom Pedro I, 3300 - Enseada, Guarujá – SP. 

 

Atenção: Todos os documentos solicitados devem ser entregues à equipe da Santos Brasil na data e local da Prova 

Escrita, às 8h00.  A prova escrita será realizada na sequência, às 10h30. Além de toda a documentação, o candidato 

deve estar munido de: Cédula de Identidade (RG), Protocolo de inscrição, Caneta esferográfica fabricada em material 

transparente  de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. 

 

O candidato que não comparecer nesta etapa será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo do 

Programa Formare Aprendiz Santos Brasil e não havendo segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

 

A lista dos aprovados na prova será disponibilizada no site www.santosbrasil.com.br  a partir do dia 26/12/2016. 

O candidato aprovado nesta etapa estará automaticamente agendado para a Dinâmica de Grupo, devendo seguir as 

orientações das próximas datas e horários do processo seletivo indicados no site. 

 

DINÂMICA DE GRUPO:  

A dinâmica de grupo terá por objetivo avaliar o perfil do candidato nas questões básicas de comunicação, 

relacionamento interpessoal, interação com o grupo. 

 

Todo processo será realizado e avaliado pela equipe de Recrutamento e Seleção e pela Coordenação do Processo 

Seletivo do Programa Formare Aprendiz Santos Brasil  

 

A Dinâmica será realizada entre os dias 03 a 10 de janeiro de 2017, nas dependências da empresa Santos Brasil. O 

candidato deve consultar o seu email o dia e horário de sua presença nessa fase do processo. 

 

O candidato que não comparecer nesta etapa será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo do 

Programa Formare Aprendiz Santos Brasil não havendo segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
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A lista dos aprovados na Dinâmica de Grupo será disponibilizada no site da empresa www.santosbrasil.com.br a partir 

do dia 13/01/2017. 

 

Os aprovados nesta etapa estarão automaticamente agendados para entrevista individual e aplicação de testes, 

devendo seguir as orientações das próximas datas e horários do processo seletivo indicados no site. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL E APLICAÇÃO DE TESTES:  

A entrevista individual e a aplicação de testes é a fase do processo onde conheceremos melhor o potencial do 

candidato. 

Esse processo também será conduzido pela equipe de Recrutamento e Seleção e da Coordenação do Programa 

Formare Aprendiz Santos Brasil, e serão realizados nas dependências da empresa Santos Brasil. 

 

A entrevista será realizada de forma presencial e individual, no período de 18 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017. O 

candidato deve consultar o seu email o dia e horário de sua presença nessa fase do processo. 

 

Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora 

estabelecida, munidos de documento de identificação original e com foto. Atrasos não serão tolerados. 

 

O candidato que não comparecer à entrevista e aplicação de testes será desclassificado do Processo Seletivo do 

Programa  Formare Aprendiz Santos Brasil e não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

 

A lista dos aprovados na entrevista individual e aplicação de testes será disponibilizada no endereço 

www.santosbrasil.com.br a partir do dia 08/02/2017. 

 

Para os aprovados nesta etapa, a equipe de Coordenação do Programa Formare Aprendiz Santos Brasil entrará em 

contato via email e/ou telefone para agendamento da Visita Domiciliar. 

 

VISITA DOMICILIAR:  

Esta é última etapa do processo, e permite um conhecimento mais amplo do candidato, conhecendo-o na própria 

realidade em que vive. 

 

A Visita Domiciliar será realizada na presença do responsável legal do jovem, e será pré-agendada pela equipe de 

Coordenação do Programa Formare Aprendiz Santos Brasil, entre os dias 14 a 21 de fevereiro de 2017.  

 

Psicológicos 

 

http://www.santosbrasil.com.br/


 

 

No caso da ausência do responsável legal ou do candidato no momento da visita domiciliar, o mesmo será 

desclassificado do Processo Seletivo do Programa Formare Aprendiz Santos Brasil e não haverá segundo agendamento 

de visita, seja qual for o motivo alegado para justificar o a ausência de ambos. 

 

APROVADOS:  

Os candidatos aprovados para iniciar os cursos oferecidos pelo Programa Formare Aprendiz Santos Brasil, terão seus 

nomes divulgados no site da empresa www.santosbrasil.com.br no dia 24 de fevereiro de 2017. 

 

E deverão seguir orientações presentes no site, nas questões de exame médico, entrega de documentação, 

integração, e assinatura de contrato. 

 

Observação – Nesta fase o candidato só será reprovado, caso não siga orientações presentes para admissão ou 

apresente problemas de saúde que impossibilitem sua frequência no curso. 

 

CONDIÇÕES GERAIS:  

 

Não cabe recurso em nenhuma fase do processo  

 

Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Guarujá, 28 de novembro de 2016. 

 

Santos Brasil 
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