Convide seus amigos e familiares para iniciar a carreira
em uma das Melhores Empresas para se Trabalhar!
Jovens de 16 a 23 anos
Residir preferencialmente em São José ou Palhoça
Estar matriculado em colégio público/particular ou ensino médio concluído
Jovens com bom desempenho do ensino regular: no ano anterior ter
média/nota 10 a 8 ou conceito A e não ter sido reprovado.
Ex.: em 2021 estou no 9º ano, será necessário comprovar nota/média ou
conceito do ano anterior, ou seja de 2020 do 8º ano e não poderá ter
QUEM PODE SE INSCREVER?
reprovação neste ano.

CURSO E BENEFÍCIOS:
Abriremos vagas para os cursos:
33 vagas: assistente administrativo e 32 vagas: telecomunicação
Os jovens terão aulas teóricas presenciais no Senai e prática na empresa
Início das aulas/programa: 14/02/22 e término em: 24/01/23
Horário: 13h30 às 17h30
Período: Segundas, Quartas e Sextas-feiras atividade prática na Intelbras e
Terças e Quintas-feiras aulas teóricas no Senai
Remuneração: R$ 667,00 + VT + Almoço Restaurante Intelbras

PROCESSO SELETIVO:
1ª ETAPA: 26/10 a 09/11 - Divulgação: prazo para interessados terem tempo hábil
para solicitar na escola, histórico escolar para comprovação de desempenho no
ato da inscrição.
2ª ETAPA: 10/11 a 28/11 - Inscrição:
- Interessados deverão se candidatar a vaga, cadastrar somente dados pessoais e
formação a partir de 10/11 no site da Intelbras: www.intelbras.com.br/pt-br/carreiras
em Faça parte dessa equipe busque pela vaga 13375 | Pessoa Aprendiz Industrial.
- ATENÇÃO ! Além de se candidatar, acesse o link disponível na vaga para escolha do
curso e envie o histórico escolar para comprovação de desempenho escolar.
É NECESSÁRIO CUMPRIR ESSES DOIS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO.

3ª ETAPA: 02 e 03/12 - Retorno aos candidatos selecionados para próxima
etapa: retornaremos para os 60 inscritos de cada curso que atenderem os
requisitos informados, estes participarão de uma entrevista online.
4ª ETAPA: 06/12 a 09/12 - Entrevista online: Período de entrevista com os 60
inscritos de cada curso, da qual será agendada pelo e-mail cadastrado na
inscrição.
5ª ETAPA: 10/12 a 13/12 - Retorno aos aprovados: Entraremos em contato pelo
e-mail e telefone (criaremos grupo no whatsapp), cadastrado na inscrição.
6ª ETAPA: 03/01 a 18/01 – Preparação para Admissão: Exame admissional e
envio online da documentação.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Já fui aprendiz da Intelbras, posso me inscrever novamente?
- Não, você pode ter somente um vinculo de aprendiz na mesma empresa.
O Jovem precisa estar fazendo algum curso no Senai?
- Não, ele(a) irá iniciar o curso em revezamento com a prática após o processo de seleção.
Necessário estar estudando o ensino básico ou ter concluído, em qualquer colégio público ou
privado.
Como faço para escolher o curso?
- Necessário se cadastrar no site da Intelbras e após isso, acessar link disponível na vaga para a
escolha do curso.
Ainda não tenho 16 anos, posso me inscrever?
- O Jovem precisa ter 16 anos completos até 14/02/2022 e 23 anos até 24/01/2023.
Como faço para indicar um jovem?
- Nosso critério de seleção não será por indicação e sim por notas escolares.
Qual a data do próximo processo seletivo aberto para toda a região?
- Novembro/2022, será divulgado através dos e-mails corporativos, site Intelbras e Senai.
Dúvidas falar com Caroline Alves - DHO (48) 3281.9591

