
CURSOS DE APRENDIZAGEM CENTROWEG WLI 2020 
 

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/centroweg. 
 
2. Não moro em Linhares. Posso me inscrever? 
Poderão se inscrever candidatos que residam em Linhares ou Jacupemba (distrito de 
Aracruz). O candidato deve estar ciente também de que todas as etapas do Processo 
Seletivo serão realizadas em Linhares/ES, sendo os custos de deslocamento de 
responsabilidade do candidato. 
 
3. Quem pode participar do programa de aprendizagem na WEG Linhares? 
Jovens nascidos entre 10/07/2002 e 10/06/2004 que estejam cursando ou tenham concluído 
o ensino médio e que nunca tenham participado de outro programa de aprendizagem da 
mesma área de atuação. 
 
4. Nunca fiz cadastro na WEG. Como faço para me inscrever? 
No link www.weg.net/centroweg, clique na opção Faça sua inscrição. Ao abrir o formulário 
de cadastro, clique em Novo Currículo. 
Preencha todos os dados solicitados. Na aba oportunidades, clique na vaga em aberto de 
Aprendiz CTW e após em Candidatar-me. Após o término do preenchimento, salve as 
alterações. 
 
5. Fiz minha inscrição. E agora? 
Compareça no SENAI de Linhares para realização dos primeiros testes de seleção, 
conforme a data escolhida por você no momento da inscrição. Você receberá a confirmação 
da inscrição no e-mail cadastrado: data e horário dos testes. 
Traga neste dia: um documento com foto, o comprovante de inscrição no processo seletivo 
(impresso ou por meio eletrônico) e cópia do comprovante de matrícula escolar ou 
conclusão do ensino médio. 
No dia dos testes serão dadas informações sobre as próximas etapas do processo seletivo. 
 
6. Não poderei comparecer no SENAI na data selecionada na inscrição. O que eu 

faço? 
No site WEG, informe o e-mail e a senha cadastrada no momento da inscrição para acessar 
seu currículo. Verifique quais datas/horários ainda estão disponíveis para realização dos 
testes e altere a data/horário. Você receberá um e-mail com a nova confirmação. Siga os 
passos da pergunta 5. 
 
7. Preciso colocar foto no currículo? Como ela deve ser? 
Sim. É necessário que você coloque uma foto no estilo 3x4. 
IMPORTANTE: Você deve estar sozinho na foto. E a foto tem que ser de rosto, sem 
acessórios (boné, óculos escuro, bandana, entre outros) que atrapalhem a identificação. 
 
8. Ainda não tenho a carteira de trabalho (CTPS) e na inscrição pede o número do PIS. 

O que eu faço? 
O número do PIS não é obrigatório nesse momento, pois ele será solicitado na etapa de 
entrega de documentos (candidatos selecionados). 
Porém, é importante providenciar a CTPS, para evitar transtornos em virtude de possíveis 
demoras na entrega desse documento. 
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9. Como faço para saber se minha inscrição foi confirmada? 
Você receberá, no e-mail que cadastrou no currículo, o comprovante com a confirmação da 
sua inscrição. Caso não receba o e-mail deverá entrar em contato com a Equipe de 
Recrutamento (27 3048 1755) ou Treinamento (27 3048 1841), pois deve ter havido algum 
problema na inscrição. 
 
10. Quais são os cursos de aprendizagem oferecidos? 
Neste ano teremos inscrições para o curso de Eletroeletrônico de Manutenção. 
 
11. Após a inscrição no site, preciso ir até o Recrutamento da WEG Linhares? 
Ao término do preenchimento do formulário de cadastro sua inscrição é confirmada 
automaticamente, não há necessidade de comparecer pessoalmente na WEG neste 
momento. 
 
12. Qual o período para as inscrições? 
De 09/03 a 20/03/2020, no site www.weg.net/centroweg 
 
13. Fiz minha inscrição. Já é garantido que vou fazer o curso? 
Há vagas limitadas e os candidatos passarão por processo de seleção, conforme 
apresentado no cronograma. 
 
14. Quais documentos eu preciso levar nas etapas presenciais? Preciso levar a 

carteira de trabalho? 
É importante trazer os documentos pessoais: carteira de identidade e CPF. 
A carteira de trabalho (CTPS) será necessária para admissão dos selecionados. 
Portanto, caso você não tenha a CTPS é importante que você compareça a um Posto do 
Ministério do Trabalho para solicitar, evitando assim possíveis atrasos na entrega desse 
documento. 
 
15. Esqueci-me de levar cópia do Comprovante de Matrícula Escolar no dia dos 

testes. Como faço? 
Você deverá entregar para a Sra. Maria de Lara, na Seção de Recrutamento (ao lado da 
Portaria da WEG Linhares), no período de 06 a 10 de abril/2020, conforme horário de 
atendimento (das 8h às 11h e das 13h às 16h). 
 
16. Como saber se fui selecionado para a etapa dos testes psicológicos? 
Caso tenha sido aprovado na etapa inicial de testes, você receberá uma ligação informando 
data e horário da próxima etapa de seleção (testes psicológicos). 
 
17. Como saber se fui selecionado para a etapa de ambientação? 
Caso tenha sido aprovado na etapa dos testes psicológicos, você receberá uma ligação 
informando data e horários da próxima etapa de seleção (ambientação). 
 
18. Como saber se fui selecionado para a etapa de entrevista? 
Caso tenha sido aprovado na etapa de ambientação, você receberá uma ligação informando 
data e horário da próxima etapa de seleção (entrevista). 
 
19. É remunerado? Vou receber salário para estudar? 
Sim. O aprendiz tem registro na carteira de trabalho e receberá uma bolsa de auxílio no 
valor de um salário-mínimo-hora (sobre este valor há incidência de descontos fiscais, de 
acordo com a legislação trabalhista em vigor). Ou seja, você estará recebendo para estudar 
e se qualificar. 
 
20. Há vagas femininas e masculinas? 
Sim. 
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21. Qual o horário e dias do curso? 
O curso ocorre de segunda a sexta-feira. 
Curso de 2 anos de duração: Eletroeletrônico de Manutenção - Matutino (1 mês no SENAI e 
10 meses na WEG ) / Integral (3 meses no SENAI e 10 meses na WEG). 
O curso pode sofrer alterações nos horários. Os candidatos selecionados serão informados. 
 
22. Onde acontecem as aulas? 
O curso acontece somente em Linhares/ES. As aulas podem ocorrer nos seguintes locais: 

a) WEG Linhares – Rod. Governador Mario Covas, S/N, KM 161,5, Rio Quartel. 
b) SENAI Linhares: Avenida Filogônio Peixoto, 728, Aviso. 

 
23. Qual a duração do curso? 
- 2 anos de duração para o curso de Eletroeletrônico de Manutenção. 
 
24. Quais benefícios o curso oferece? 
O curso de aprendizagem CENTROWEG oferece: 

a) Ajuda de custo mensal; 
b) Alimentação subsidiada; 
c) Transporte subsidiado; 
d) Plano de Saúde e Odontológico; 
e) Cesta Básica; 
f) Participação nos lucros; 
g) Previdência Privada; 
h) Material didático gratuito; 
i) Oportunidade de trabalho ao se formar no curso. 

 
25. Ao acabar o curso, já sou encaminhado para um emprego? 
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. 
A efetivação do aluno na empresa dependerá do seu desempenho e da disponibilidade de 
vagas na empresa. 

 


