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CURSOS DE APRENDIZAGEM CENTROWEG 2021 
 
 
PERGUNTAS FREQUENTES 
 
1. Como faço para participar do curso? 

O candidato deve acessar o site www.weg.net/centroweg, conferir se atende os 
requisitos e após seguir os passos 1 e 2 para fazer a inscrição. 

 
2. Não moro em Jaraguá do Sul. Posso me inscrever?  

Sim. O candidato deve ter disponibilidade de residir em Jaraguá do Sul ou 
microrregião durante o curso. O candidato deve estar ciente também de que as 
etapas presenciais do Processo Seletivo serão realizadas em Jaraguá do 
Sul/SC, sendo os custos de deslocamento de responsabilidade do mesmo. 

 
3. Posso fazer o curso e estar trabalhando ou estudando 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 e que não deixe 
de concluir o Ensino Médio.  
 

4. Na divulgação foi informado que será realizada uma LIVE. Como faço para 
participar? 
Será divulgada a data e horário através do site www.weg.net/centroweg, na 
unidade Jaraguá do Sul, onde terá o link para acesso da transmissão. Por isso, é 
importante atentar-se ao agendamento.  
 

5. O que será apresentado na LIVE? 
Na LIVE, os candidatos terão a oportunidade de conhecer todos os detalhes de 
cada curso, como a faixa etária para inscrição, o conteúdo programático, a 
duração e os períodos disponíveis. 
Além disso, na LIVE será realizado um tutorial para orientar os candidatos de 
como realizar sua inscrição. 
 

6. Não assisti a LIVE ao vivo, como faço? 
Poderá acessar através da página da WEG no canal do Youtube ou na página 
do Centroweg, em www.weg.net/centroweg.   
 

7. Nunca fiz cadastro na WEG. Como faço para me inscrever? 
No Site www.weg.net/centroweg, siga os passos 1, 2 e 3. 
No passo 1 o candidato tem conhecimento ao regulamento do processo seletivo. 
O passo 2 é para o cadastramento do currículo. O candidato deve clicar na 
opção “Cadastre seu currículo”. Ao abrir o formulário de cadastro, clique em 
“Novo Currículo”. 
Preencha todos os dados solicitados, escolha o curso de interesse e depois 
clique em “gravar e sair”. 
Você receberá no seu e-mail um link para responder o formulário final, que é o 
passo 3 (questionário socioeconômico, histórico escolar do ensino fundamental e 
ensino médio até o ano cursado e da carteira de identidade). 

 
NOTA: O preenchimento dos dados iniciais do Novo Currículo é o pré-cadastro, 
não sendo válido como inscrição. Para confirmar a inscrição é necessário 
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preencher o cadastro completo, lembrando de escolher o curso de interesse, e 
depois acessar o link enviado para o seu e-mail para responder o formulário final. 

 
8. Já tenho cadastro na WEG. Como faço para participar? 

Informe o e-mail e a senha cadastrada na ficha para acessar o seu currículo. 
Preencha todos os dados solicitados, escolha o curso de interesse e depois 
clique em “gravar e sair”. 
Você receberá no seu e-mail um link para responder o formulário final 
(questionário socioeconômico, histórico escolar do ensino fundamental e ensino 
médio até o ano cursado e da carteira de identidade). 
 
Caso não tenha senha cadastrada vide item 10. 

 
9. Não lembro se já realizei um cadastro na WEG. Como faço? 

Siga conforme orientação da pergunta 7. Caso você já tenha um cadastro na 
WEG o sistema apresentará uma mensagem de erro informando que já possui 
cadastro, e qual é o e-mail que está cadastrado. Anote o e-mail e siga os passos 
informados na pergunta 8. 
 

10. Não possuo ou esqueci minha senha? 
No formulário de cadastro do currículo, informe o e-mail cadastrado no currículo, 
clique no botão “Esqueci minha senha” e siga os passos solicitados. 

 
11. Informei meu e-mail e cliquei na opção “Esqueci minha senha”. Apareceu a 

mensagem “candidato não encontrado no sistema”. O que faço? 
Pode ocorrer devido a duas situações:  
Não ter cadastro. Nesse caso, volte à tela inicial do formulário de cadastro e 
clique em Novo Currículo. 
Mais de um e-mail cadastrado no mesmo campo. Vide pergunta 9. 

 
12. Informei meu e-mail 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 no telefone 47 3276-4912 ou 47 3276 4963 e 
informe a situação.  

 
13. Já possuo cadastro no site, como faço minha inscrição? 

Você deve acessar o Site www.weg.net/centroweg e seguir os passos 1, 2 e 3. 
No passo 1 o candidato tem conhecimento ao regulamento do processo seletivo. 
O passo 2 é para o cadastramento do currículo. Clique na opção “Cadastre seu 
currículo”. No formulário de cadastro informe seu e-mail e senha e depois clique 
em “Entrar”. Abrirá o currículo, confira, faça as atualizações necessárias, 
lembrando que você deve escolher o curso de interesse, e depois clique em 
“gravar e sair”. 
O passo 3 consiste em você responder o formulário final. O link do formulário 
será enviado para seu e-mail assim que você concluir o passo 2. 
O formulário final consiste em questionário socioeconômico, histórico escolar do 
ensino fundamental e ensino médio até o ano cursado e da carteira de 
identidade. 
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NOTA: O preenchimento dos dados iniciais do Novo Currículo é o pré-cadastro, 
não são válidos como inscrição. Para confirmar a inscrição é necessário 
preencher o cadastro completo, lembrando de escolher o curso de interesse, e 
depois acessar o link enviado para o seu e-mail para responder o formulário final. 

 
14. Posso fazer minha inscrição utilizando o celular? 

Você consegue fazer a inscrição utilizando celular, tablete, notebook, desktop, 
porém devido a navegabilidade do site, recomendamos que você utilize 
NOTEBOOK OU DESKTOP, assim ficará mais fácil para você preencher as 
informações solicitadas.  

 
15. 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 escuros, bandana, 
filtros de aplicativos, entre outros) que atrapalhe a identificação. 

 
16. Cadastrei/ atualizei meu currículo e agora tenho que preencher o formulário 

final. O que é esse formulário final? 
O formulário final consta de um questionário socioeconômico, envio de cópia do 
comprovante escolar (histórico ensino fundamental e ensino médio até o ano 
cursado) e da carteira de identidade.  

 
17. O formulário final, tenho que acessar e fazer tudo de uma única vez? 

Quando você acessar o formulário final deve preencher todas as informações 
solicitadas de uma única vez, ou seja, se começou tem que terminar. 
Recomendamos que você reserve entre uma a duas horas, esteja em lugar sem 
ruídos e responda com calma! 
 
IMPORTANTE: o preenchimento deve ser realizado somente UMA VEZ.  
 

18. E se eu não preencher o formulário final? 
O preenchimento é obrigatório, ou seja, caso você não o faça será excluído do 
processo seletivo. 

 
19. Como faço para saber se minha inscrição foi confirmada? 

Ao terminar de responder o formulário final, você receberá na tela do seu 
computador, celular, notebook ou tablete, uma mensagem de inscrição realizada 
com sucesso! 

 
INSCRIÇÃO CONFIRMADA! Você concluiu com sucesso as etapas para 
inscrição no processo seletivo do CTW 2021. Fique atento ao site 
www.weg.net/centroweg que no dia 11/06/21 será divulgada a lista dos 
aprovados para etapa de ambientação. 
 
Atenciosamente, 
Recursos Humanos WEG 

 
20. Fiz minha inscrição. E agora? 

Após cumprir todas as etapas da inscrição, AGUARDE! 
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A WEG avaliará a inscrição de cada um dos candidatos e divulgará, conforme 
cronograma apresentado no site, a relação dos aprovados para a etapa de 
ambientação. 
 

21. Fiz minha inscrição, mas não assisti a LIVE, e agora? 
A LIVE é importante para você conhecer sobre os cursos em processo seletivo e 
assim ter mais informações para decidir sobre o curso que você tem interesse. 
Assisti-la não é obrigatório, porém é importante você estar ciente de que a 
escolha do curso é de responsabilidade do candidato. 

 
22. Mas e os testes e a palestra, esse ano não serão realizados? 

Devido a pandemia, o processo seletivo foi revisto e algumas etapas foram 
alteradas. A palestra foi substituída pela LIVE, conforme informado nas 
perguntas 4, 5 e 6, e os testes serão realizados somente com os candidatos 
selecionados para a etapa “semana de ambientação”. 

 
23. Após a inscrição no site, preciso ir até o Recrutamento? 

Não há necessidade de comparecer pessoalmente. Ao término do preenchimento 
do formulário final sua inscrição é confirmada automaticamente. 

 
24. Qual o período para as inscrições? 

De 05/05/21 a 19/05/2021, no site www.weg.net/centroweg 
 
25. 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. 

 
26. Pais precisam acompanhar em alguma etapa de seleção? 

Não é necessária a participação dos pais nas etapas de seleção (inscrição, 
ambientação, entrevistas e exames médicos).  
Após serem definidos os aprovados, os pais participarão de uma reunião com o 
Centroweg, em data a ser informada/confirmada. 

 
27. Como saber se fui selecionado para a etapa de entrevista? 

Após a ambientação todos os candidatos receberão retorno. Fique atento ao seu 
e-mail e WhatsApp. 

 
28. Qual a faixa etária para participar dos cursos do CENTROWEG? 

Cursos de 1 ano de duração: nascidos entre 01 de janeiro de 2003 até 31 de 
dezembro de 2003. 
Cursos de 2 anos de duração: nascidos entre 01 de janeiro de 2004 até 31 de 
julho de 2005. 

 
29. É remunerado? Vou receber salário para estudar? 

Sim. O aprendiz tem registro na carteira de trabalho e receberá uma 
remuneração proporcional às horas estudadas, com base no valor do salário-
mínimo-estadual-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. 
 

30. Qual o horário e dia dos cursos? 
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Todos os cursos ocorrem de segunda a sexta-feira.  
 
      Para os cursos de 1 ano de duração: 

- Usinagem: Período integral (Matutino e vespertino - 6 meses no SENAI e 6 
meses no CENTROWEG). 
- Montagem Eletromecânica: Matutino (1 ano no CENTROWEG). 

 
Para os cursos de 2 anos de duração: 
- Mecânica de Ferramentaria: Período integral (Matutino e vespertino – 1 ano no 
SENAI e 1 ano no CENTROWEG). 
- Mecânica de Manutenção: Período integral (Matutino e vespertino – 2 anos no 
CENTROWEG) 
- Eletrotécnica: Período integral (Matutino e vespertino – 1 ano no SENAI e 1 ano 
no CENTROWEG). 
- Eletrônica: Período integral (Matutino e vespertino – 1 ano no SENAI e 1 ano no 
CENTROWEG). 
- Programação de Sistemas de Informação: Período integral (Vespertino e 
noturno – 2 anos no SENAI). 

 
Os cursos podem sofrer alterações nos horários. Os candidatos selecionados 
serão informados.  

 
31. Onde acontecem as aulas?  

Os cursos acontecem somente em Jaraguá do Sul/SC. Podem ocorrer em um 
dos seguintes locais: 

a) SENAI Jaraguá do Sul: Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha  
b) CENTROWEG Jaraguá do Sul – R. Venâncio da Silva Porto, 399. B. Nova 

Brasília. 
 
32. Qual a duração? 

- 1 ano de duração para os cursos de Usinagem e Montagem Eletromecânica 
- 2 anos de duração para os cursos de Mecânica de Ferramentaria, Mecânica de 
Manutenção, Eletrotécnica, Eletrônica e Programação de Sistemas de 
Informação.  

 
33. Quais benefícios o curso oferece? 

O curso de aprendizagem CENTROWEG oferece: 
Ajuda de custo mensal 
Alimentação subsidiada 
Plano de Saúde e odontológico 
Participação nos lucros 
Vale Transporte 
Previdência Privada 
Associação recreativa 
Material didático gratuito 
Oportunidade de trabalho ao se formar no curso 
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34.  Ao acabar o curso, já sou encaminhado para um emprego? 
Com a conclusão de todas as disciplinas e apresentando aproveitamento mínimo 
de 70%, o candidato receberá o certificado de conclusão WEG/SENAI. 
Caso haja disponibilidade, os alunos poderão ser selecionados para ocupar 
vagas dentro da empresa, de acordo com o desempenho e habilidades 
demonstradas ao longo do curso. 
É importante ressaltar que, a participação no curso não é garantia de emprego. 

 
Se sua dúvida não foi respondida nas perguntas acima, entre em contato com o 
Recrutamento da WEG. 
 
Telefones: 47 3276 7191 ou 47 3276 4903 
 

Recrutamento WEG 
Abril/2021 


