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REGULAMENTO PARA OS CURSOS DE APRENDIZAGEM CENTROWEG 2022 
 
Os Cursos de Aprendizagem CENTROWEG tem como objetivo oferecer aos jovens, 
conhecimento e qualificação em algumas das áreas da empresa, permitindo o 
desenvolvimento e possibilitando a permanência no grupo WEG.  
 
1 – DOS CURSOS 
1.1 Cursos de 1 ano de duração: 
- Usinagem; 
- Montagem Eletromecânica. 
 
1.2 Cursos de 2 anos de duração: 
- Eletrotécnica; 
- Mecânica de Manutenção; 
- Eletrônica de Manutenção; 
- Ferramentaria; 
- Programação de Sistemas. 
 
1.3 As aulas ocorrerão de segunda à sexta-feira, nos seguintes locais:  
a) SENAI Jaraguá do Sul: Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha OU 
b) WEG I Jaraguá do Sul – R. Venancio da Silva Porto, 399. B. Nova Brasília. 
 
 
2 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO AOS CURSOS DE APRENDIZAGEM 
CENTROWEG 
2.1 A inscrição dos candidatos será condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
2.1.1 – Ter a idade exigida pelo curso:  
Cursos de 1 ano de duração: nascidos entre 01/01/2004 até 31/07/2005. 
Cursos de 2 anos de duração: nascidos entre 01/08/2005 até 31/07/2006. 
2.1.2 – Ter a escolaridade mínima exigida pelo curso: Estar cursando ou ter concluído 
o Ensino Médio 
2.1.3 – Disponibilidade de residir em Jaraguá do Sul ou microrregião (Guaramirim, 
Schroeder, Massaranduba e Corupá); 
 
3 – DO PERIODO E DA DIVULGAÇÃO 
3.1 O período das inscrições será do dia 07/03/2022 a 20/03/2022. 
 
3.2 A divulgação acontece através de redes sociais, informativo interno, site WEG, 
entre outras. 
 
3.3 A principais etapas do processo seletivo serão divulgadas através do site 
www.weg.net/centroweg.   
 
4 – DA INSCRIÇÃO 
4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Regulamento. 
4.2 Nas inscrições, que ocorrerão exclusivamente via site da WEG, o candidato 
deverá: 

http://www.weg.net/centroweg
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a) acessar o site www.weg.net/centroweg e seguir os passos 1, 2 e 3. O passo 1 é a 
leitura desse regulamento. O passo 2 é o cadastro do currículo, e é importante digitar 
corretamente todos os dados cadastrais e colocar foto estilo 3x4. E o passo 3 é 
responder o formulário final; 
b) No cadastro do currículo (passo 2), na aba Curso de Interesse, o candidato deve 
escolher o curso que gostaria de fazer se for selecionado como aprendiz; 
c) No passo 3, o candidato deve acessar o link enviado para o e-mail e responder o 
formulário final (questionário socioeconômico, anexar cópia do boletim do ensino 
médio até o ano cursado e da carteira de identidade). 
4.3 Se o candidato não escolher o curso de interesse será eliminado do processo 
seletivo; 
4.4 Se o candidato não responder o formulário final será eliminado do processo 
seletivo; 
4.5 É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados 
para a efetivação da inscrição; 
4.6 Caso o candidato não consiga ter acesso à internet para a realização da inscrição, 
deverá entrar em contato com o Recrutamento WEG, através dos telefones 47 3276-
4912 ou 47 3276 4963, dentro do período de inscrição previsto no cronograma, que 
será disponibilizado computador para o candidato realizar a inscrição. 
 
5 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1 Para confirmar a inscrição, o candidato deve cadastrar o currículo, conforme 
orientação do passo 2 do processo de inscrição. 
5.2 No cadastro do currículo, o candidato deve escolher o curso de interesse; 
5.3 Depois, no passo 3, o candidato receberá no e-mail cadastrado no currículo link 
para responder o formulário final; 
5.4 Após enviar o formulário final, o candidato recebe na tela mensagem de inscrição 
confirmada. 

 
IMPORTANTE: Caso não receba o e-mail o candidato deverá entrar em contato com 
o Recrutamento, pois deve ter ocorrido algum problema na inscrição. 
 
6 - DA LIVE 
6.1 - No dia 09/03/2022, às 15:00hs será realizada uma LIVE para tirar dúvidas. 
6.2 - Para participar da Live, o candidato deverá acessar o link 
https://www.youtube.com/watch?v=mHXNm0ArxD0. Recomenda-se uma conexão de 
banda larga para melhor visualização. 
6.3 - Durante a Live, o candidato poderá se comunicar através do “chat” do canal. 
Haverá uma equipe de suporte respondendo as dúvidas. 
6.4 - Os candidatos que não puderem acompanhar ao vivo, poderão assistir à 
gravação através do mesmo link. 
 
7 – DA GRATUIDADE 
Todos os cursos serão gratuitos. Também não haverá cobrança de taxa de inscrição 
para participar da Seleção. 
 
8 – DA SELEÇÃO 
8.1 Inicialmente serão pré-selecionados os candidatos que atenderem a todos os 
requisitos do item 2 deste Regulamento, e tenham tido bom desempenho/frequência 
escolar no ensino médio. 
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8.2 Os pré-selecionados passarão por processo seletivo que podem incluir: testes 
escritos, semana de ambientação, entrevistas, entre outros. 
 
9 – DA ETAPA DE TESTES 
9.1 O candidato pré-selecionado receberá por e-mail a convocação do agendamento 
da data de testes. 
9.2 Os testes serão realizados de forma presencial, no Parque Fabril I da WEG, 
localizado no endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 399 – Nova Brasília – Jaraguá 
do Sul/ SC. 
9.3 O candidato deve trazer no dia do teste: 

i. Documento com foto; 
ii. Convocação de agendamento do teste (impressa ou na tela do celular/ tablet); 

9.4 O candidato deverá comparecer nos testes na data agendada, devendo chegar 
10min antes do horário previsto. 
9.5 A ausência poderá ser motivo de eliminação do candidato do processo seletivo. 
 
10 – DA ETAPA DE AMBIENTAÇÃO 
10.1 Os candidatos pré-selecionados na etapa de testes participarão da etapa de 
ambientação. 
10.2 Os candidatos aprovados deverão ter disponibilidade para participar 
presencialmente de um período de ambientação no CENTROWEG, onde terão a 
oportunidade de participar de aulas teóricas e práticas de laboratório, relacionadas ao 
curso escolhido. 
10.3 Durante o período de ambientação, os candidatos serão avaliados pelos 
instrutores de cada curso e por psicólogos, podendo ser submetidos a testes teóricos 
e práticos.  
10.4 Os candidatos deverão respeitar as regras e normas da empresa desde o 
momento em que adentrarem no parque fabril. No primeiro dia será necessário 
apresentar documento de identificação com foto. 
10.5 Para sua segurança, os candidatos deverão estar vestidos com calça comprida, 
camisa de manga e calçado fechado. 
10.6 Para a circulação nas dependências do parque fabril, o candidato receberá um 
crachá, devendo fixa-lo na altura do peito e em local de fácil identificação. 
 
11 – DA ETAPA DE ENTREVISTAS 
11.1 Os candidatos pré-selecionados na etapa de ambientação participarão de 
entrevistas com o RH. 
11.2 O candidato receberá mensagem via WhatsApp informando o dia e horário para 
a entrevista. 
11.3 A entrevista será realizada online, pelo aplicativo TEAMS. 
11.4 Após entrevista os candidatos pré-selecionados realizam avaliação médica. 
 
12 – DA DESCLASSIFICAÇÃO 
Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não preencherem os 
requisitos contidos neste Regulamento, ou poderão ser desclassificados em qualquer 
etapa devido ao desempenho no processo seletivo.   
 
13 – DA DIVUGAÇÃO DO RESULTADO 
13.1 A listagem final dos candidatos selecionados para os cursos será divulgada no 
site www.weg.net/centroweg no decorrer do mês de agosto. 
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13.2. O processo seletivo consiste de várias etapas conforme cronograma divulgado 
no site. 
 
14 – DO INICIO DAS AULAS 
O início das aulas será confirmado no ato da entrega de documentos (previsto a partir 
da segunda quinzena de agosto).  
 
15. DOS BENEFÍCIOS 
Os candidatos selecionados terão registro em carteira como aprendiz. Receberão 
ajuda de custo no valor de um salário-mínimo-hora (sobre este valor há incidência de 
descontos fiscais de acordo com a legislação trabalhista em vigor) e, dentre outros, 
terão acesso aos seguintes benefícios: 

a) Salário de aprendiz 
b) Alimentação subsidiada 
c) Plano de Saúde e odontológico 
d) Participação nos lucros 
e) Vale Transporte 
f) Previdência Privada 
g) Associação recreativa 
h) Material didático gratuito 
i) Oportunidade de trabalho ao se formar no curso 

 
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 – A inscrição e/ou participação em qualquer etapa do processo seletivo não são 
garantias de contratação. 
16.2 A participação no processo seletivo implica no conhecimento e na aceitação pelo 
candidato, de todas as disposições deste regulamento. 
16.3 Os casos aqui não citados serão resolvidos em particular pela Comissão 
Organizadora. 
16.4 Dependendo do número de candidatos, ou demandas internas, poderá haver 
algum cancelamento de turma.  
16.5 Podem ser prorrogadas as datas das: inscrições, divulgação dos aprovados ou 
início das aulas, dados motivos de força maior. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Recrutamento WEG.  
Rua Venâncio da Silva Porto, 399. Bairro Nova Brasília, Jaraguá do Sul.  
Telefone para contato: 47 3276 7191 
 
 


