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REGULAMENTO PARA OS CURSOS DE APRENDIZAGEM CENTROWEG WLI 2020 
 

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 Curso de 2 anos de duração: 

- Eletroeletrônico de Manutenção. 
1.2 As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, 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. 

1.3 Disponibilidade de vagas masculinas e femininas. 
 

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 no ato da inscrição: 

a) Curso de 2 anos de duração: nascidos entre 10/07/2002 e 10/06/2004. 
2.1.2 Ter a escolaridade mínima exigida pelo curso: estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. 
2.1.3 Residir em Linhares ou Jacupemba (distrito de Aracruz). 
 

3) DO PERÍODO E DA DIVULGAÇÃO 

3.1 O período das inscrições será do dia 09 a 20 de março de 2020. 
3.2 A divulgação acontece através de mídia externa e interna. 
3.3 As principais etapas do processo seletivo serão divulgadas através do site. 
 

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, o candidato deverá:  
a) Acessar o site www.weg.net/centroweg e digitar corretamente todos os dados cadastrais; 
b) Na aba Pretensões, escolher a data para participar dos Testes Seletivos;  
c) Para finalizar, na aba Oportunidades, clicar na vaga em aberto “Aprendiz CTW” e após em 

Candidatar-me. 
4.3 Se o candidato não escolher a data do teste poderá ser eliminado do processo seletivo. 
4.4 Será de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para a efetivação 

da inscrição.  
4.5 Caso o candidato não consiga ter acesso ao currículo, deverá entrar em contato com o 

Recrutamento e/ou Treinamento WEG, através dos telefones 27 3048 1755 / 1841. 
 

http://www.weg.net/centroweg
http://www.weg.net/centroweg
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5) DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

5.1 No momento da inscrição, o candidato deve escolher uma data para realização dos primeiros testes 
seletivos. 

5.2 O candidato receberá no e-mail cadastrado o comprovante com a confirmação da inscrição. Caso 
não receba o e-mail, deverá entrar em contato com a Equipe de Treinamento / Recrutamento, pois 
deve ter havido algum problema na inscrição. 

5.3 O candidato deverá trazer no dia dos testes iniciais um documento com foto, cópia do comprovante 
de matrícula escolar ou conclusão do ensino médio e comprovante de inscrição no processo 
seletivo (impresso ou por meio eletrônico). 

5.4 Se o candidato não comprovar que realizou a inscrição, poderá ser eliminado do processo seletivo. 
 

6) DA GRATUIDADE 

Todos os cursos serão gratuitos. Também não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar da 
Seleção. 
 

7) DA SELEÇÃO 

7.1 Para que os candidatos façam parte do processo seletivo devem atender a todos os requisitos 
apresentados no item 2 deste Regulamento. 

7.2 O processo seletivo pode incluir: testes escritos, ambientação e entrevistas.   
 

8) DA ETAPA DE TESTES 

8.1 Apresentar no dia do primeiro teste o comprovante de inscrição, juntamente com documento com 

foto e cópia do comprovante de matrícula escolar. 

8.2 A ausência de um desses documentos poderá ser motivo de eliminação do candidato do processo 

seletivo. 

 

9) DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificados em qualquer etapa do processo seletivo os candidatos que não preencherem os 
requisitos contidos neste Regulamento. 

    

10) DA DIVUGAÇÃO DO RESULTADO 

10.1 Os candidatos selecionados serão informados através do telefone de contato até 19/06/2020. 
10.2 O processo seletivo consiste de várias etapas conforme cronograma divulgado no site.    
  

11)  DO INÍCIO DAS AULAS 

O início das aulas será confirmado no ato da entrega de documentos. Está previsto para Junho de 2020. 
 

12)  DOS BENEFÍCIOS 

Os candidatos selecionados terão registro em carteira de trabalho 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; 
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g) Material didático gratuito; 
h) Oportunidade de trabalho ao se formar no curso. 

 

13)  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A inscrição e/ou participação em qualquer etapa do processo seletivo não são garantias de 
contratação. 

13.2 A participação no processo seletivo implica no conhecimento e na aceitação pelo candidato de 
todas as disposições deste regulamento. 

13.3 Os casos aqui não citados serão resolvidos em particular pela Comissão Organizadora. 

13.4 Dependendo do número de candidatos, ou demandas internas, poderá haver algum cancelamento 

de turma. 
13.5 Podem ser prorrogadas as inscrições e/ou data de início das aulas, dados motivos de força maior. 
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Treinamento / Recrutamento WEG Linhares através dos 
telefones: 27 3048 1841 / 1755. 

 
 

 

 


