Check list

para participar

Jovens de 16 a 23 anos
Residir preferencialmente em São José ou Palhoça
Estar matriculado em colégio público/particular
ou ensino médio concluído
Não ter contra turno escolar no mesmo
período do programa, ter disponibilidade de
segunda a sexta
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 2022 estou no 9º ano, será necessário comprovar
nota/média ou conceito do ano anterior, ou seja de 2021
do 8º ano e não poderá ter reprovação neste ano.

Vagas para os

cursos

Assistente administrativo, turma 1
Matutino 15 vagas, 07h30 às 11h30
Assistente administrativo, turma 2
Vespertino 15 vagas, 13h30 às 17h30
Início do programa: 13/02/23 e término em: 31/01/2024
Período: Segundas, Quartas e Sextas-feiras atividade prática
na Intelbras e Terças e Quintas-feiras aulas teóricas no Senai
Assistente de Eletrônica e Comunicação de Dados
( Jovens + de 18 anos) | Vespertino 30 vagas, 13h30 às 17h30
Início do programa: 13/02/23 e término em: 08/02/2024
Período: Segundas, Quartas e Sextas-feiras aulas teóricas no
Senai e Terças e Quintas-feiras atividade prática na Intelbras

Programador Back-End
Vespertino 30 vagas, 13h30 às 17h30
Início do programa: 13/02/23 e término em: 08/03/2024
Período: Segundas, Quartas e Sextas-feiras aulas teóricas no
Senai e Terças e Quintas-feiras atividade prática na Intelbras

Nossos

benefícios

Aulas teóricas presenciais no Senai e prática na
Intelbras

Remuneração: R$ 737,00

Vale Transporte + Almoço no
restaurante da Intelbras

Processo

seletivo

Período de inscrição 31/10 a 13/11
Interessados deverão se candidatar a vaga,
que estará disponível no site da Intelbras, a
partir do dia 31/10: Clique aqui
Cadastrar todos os dados pessoais e nos
enviar o comprovante de histórico escolar
através da aba envio de currículo.

Responder o questionário e selecionar

o curso de interesse.
Realizar os testes solicitados ao
finalizar o cadastro.

Etapas do

processo

14/11 a 02/12 - Neste período nosso time estará
em processo de conferência e análise dos requisitos
e testes solicitados durante a inscrição.
05/12 a 07/12 - Entraremos em contato com
os aprovados através de e-mail e whatsapp.
(faremos um grupo com todos os aprovados)
*Importante que o contato principal cadastrado seja do aprendiz

19/12/2022 a 31/01/2023 – Preparação
para Admissão: Exame admissional e
envio online de documentação.

Quer saber mais sobre o

processo
seletivo
e se candidatar?
clique aqui
Clique e assista os vídeos. Você vai conhecer os cursos
disponíveis e o que será abordado em cada um deles, essa
informação pode te ajudar durante a escolha.
Caroline Alves Martins | (48)3281-9591 | caroline.alves@intelbras.com.br

Perguntas

frequentes

Já fui aprendiz da Intelbras, posso me inscrever novamente?
Não, você pode ter apenas um vinculo de aprendiz na mesma empresa.

O Jovem precisa estar fazendo algum curso no Senai
para se inscrever?
Não, ele(a) irá iniciar o curso após o processo de seleção. Necessário estar
estudando o ensino básico ou ter concluído, em qualquer colégio público ou
privado e não ter contra turno escolar no período do programa.

Como faço para escolher o curso?
A escolha será através do cadastro realizado no site, após se candidatar a vaga.

Ainda não tenho 16 anos, posso me inscrever?
O Jovem precisará ter 16 anos completos até 13/02/2023 e 23 anos
até a data de término do curso escolhido.

Como faço para indicar um jovem?
Nossos critérios de seleção serão contemplados através do envio do
desempenho escolar e testes realizados com os candidatos, não
abriremos possibilidade de indicação.

