
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO WEG -  2017/02 
PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1. Como faço para participar do curso? 
O candidato deve ler o regulamento, conferir se atende os requisitos para 
participar e realizar seu cadastro através do site www.weg.net/cursos. 
 
2. Posso fazer o curso e estar trabalhando em outro lugar? 
Sim. O candidato pode possuir mais de um registro em carteira, porém é 
importante atentar para que a jornada de trabalho não coincida.  
 
3. Nunca fiz cadastro (ficha) na WEG. Como faço para me inscrever? 
No link, www.weg.net/cursos, clique na opção Faça sua inscrição. Ao abrir o 
currículo, clique em Novo Currículo. 
Preencha os dados solicitados e após finalize o preenchimento do currículo.  
Na aba oportunidades, clique na vaga em aberto e após em Candidatar-me. 
 
4. Já tenho cadastro (ficha) na WEG. Como faço para participar? 
Informe o email e a senha cadastrada na ficha para acessar o currículo. Clique 
em Entrar. Preencha os dados solicitados. Na aba oportunidades, clique na 
vaga em aberto e após em Candidatar-me. 
Caso não tenha e-mail cadastrado ou senha, vide itens 5 e 6. 
 
5. Tenho cadastro (ficha) na WEG, mas não tenho e-mail cadastrado. 
Para ter acesso ao currículo e fazer sua inscrição, você deve encaminhar uma 
e-mail ao recrutamento@weg.net, ou telefonar para 47 3276-4172/ 47 3276-
6107. Informar o novo e-mail, nome completo, seu CPF e data de nascimento.  
 
6. Não possuo ou esqueci minha senha. 
No currículo, informe o e-mail cadastrado e clique no botão Esqueci minha 
senha. A senha será encaminhada para o email informado. 
 
7. Informei meu email e cliquei na opção Esqueci minha senha. Apareceu 
à mensagem candidato não encontrado no sistema. O que faço? 
Pode ocorrer devido a duas situações.  

 Não ter cadastro (ficha). Nesse caso, volte à tela inicial do currículo e 
clique em Novo Currículo. 

 Já ter cadastro (ficha) e não tem e-mail cadastrado. Vide resposta no 
item 5. 

 Mais de um e-mail cadastrado no mesmo campo. Vide resposta no item 
5. 

Em caso de duvidas, procure o Recrutamento. 
 
8. Informei meu email e cliquei na opção Esqueci minha senha. Apareceu 
a mensagem “O e-mail informado existe para mais de um candidato. 
Verifique”. O que faço? 
Este e-mail existe para mais de um candidato em nosso sistema. Entre em 
contato com o Recrutamento WEG nos telefones 47 3276-4172/ 47 3276-6107.  
 
9. Já possuo cadastro no site, como faço minha inscrição? 
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Acesse seu currículo através da página do Curso de Qualificação. Na aba 
Oportunidades, clique na vaga em aberto e após em Candidatar-me. 
 
10. Fiz minha inscrição. E agora? 
Aguarde um contato do Recrutamento. Se você atender aos requisitos, será 
convocado para processo seletivo.  
Fique atento ao informar corretamente os seus contatos e mantê-los 
atualizados. O primeiro contato é realizado via e-mail.  
 
11. Após a inscrição no site, preciso ir até o Recrutamento? 
Ao termino do preenchimento do currículo sua inscrição é confirmada 
automaticamente, não há necessidade de comparecer pessoalmente. 
 
12. Qual o período para as Inscrições? 
De 07 a 21 de junho de 2017, através do site www.weg.net/cursos. 
 
13. Fiz minha inscrição. Já é garantido que vou fazer o curso? 
Há vagas limitadas e os candidatos passarão por processo de seleção. 
 
14. Até que idade pode participar? 
Entre 17 anos e 06 meses até 23 anos e 06 meses, ou seja, nascidos entre 01 
de fevereiro de 1994 e 31 de dezembro de 1999. 
 
15. Já sou colaborador WEG. Posso me inscrever? 
Para colaboradores a empresa oferece outros cursos/treinamentos. Busque 
mais informações com seu gestor.   
 
16. É remunerado? Vou receber salário para estudar? 
Sim. O aprendiz tem registro na carteira de trabalho e receberá um salário 
(valor informado na palestra). Ou seja, você estará recebendo para estudar e 
se qualificar. 
 
17. Qual o horário e dias do curso? 
- Matutino - das 7h45 às 11h45 – de segunda a sexta-feira. 
 
18. Onde acontecem as aulas?  
Na unidade de Guaramirim. Algumas aulas podem ocorrer no Laboratório do 
Parque Fabril I (Rua: Venâncio da Silva Porto, 399, Nova Brasília, Jaraguá do 
Sul). 
 
19. Qual a duração? 
São 05 meses de curso, de agosto a dezembro de 2017. 
 
20. Quais benefícios o curso oferece? 
O curso de qualificação oferece vale-transporte, refeição na empresa, plano de 
saúde e odontológico, previdência privada, ambulatório interno, biblioteca 
interna, associação recreativa, material didático gratuito, além do salário de 
aprendiz e outras vantagens. 
  
21. Ao acabar o curso, já sou encaminhado para um emprego? 
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Com a conclusão de todas as disciplinas o candidato receberá o certificado de 
conclusão WEG/SENAI e estará preparado para exercer as atividades desta 
área no parque fabril. Porém, a participação nos cursos não é garantia de 
efetivação.    
 


