PROCESSO SELETIVO N° 01/2020
CONTRATAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES

O GRUPO MULTITÉCNICA faz saber que realizará Processo Seletivo, destinado ao preenchimento
de 25 vagas para o Programa Jovem Aprendiz, sob a responsabilidade de entidade qualificada em
formação técnico-profissional, denominada SENAI, em conformidade com a Legislação vigente.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O curso será de aprendizagem industrial em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais.
Processo Seletivo será composto por 3 etapas, sendo elas respectivamente: Prova Objetiva,
Dinâmica de grupo e Entrevista Individual. Será regido por este edital e seus anexos.
Os candidatos aprovados serão contratados visando o cumprimento dos percentuais de
APRENDIZES previstos por lei.
Está vetado de participar do processo seletivo o candiato que já tiver outro vínculo de Aprendizagem,
ou que já tiver sido Aprendiz em qualquer empresa do Grupo Multitécnica.
Os candidatos deverão preencher os requisitos constantes no presente edital, bem como, os
presentes na Lei 10.097 de 2000, Decreto nº5.598 de 2005.
Todas as informações sobre o processo seletivo, inclusive as convocações com data, local e
horário de realização das etapas e relação de aprovados, serão disponibilizadas
exclusivamente no site da Multitécnica: www.multitecnica.com.br

Dessa forma, é de

responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar no site as convocações e informações
disponibilizadas durante todo o processo seletivo.
O não comparecimento do candidato em qualquer que seja a etapa acarretará automaticamente em
sua eliminação do processo seletivo.
DAS VAGAS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E INÍCIO DO CURSO
CATEGORIA
FUNCIONAL

HORÁRIO
CURSO

VAGAS

ESCOLARIDADE

DO CURSO

APRENDIZAGEM

MANUTENÇÃO
MECÂNICA DE
MÁQUINAS
INDUSTRIAIS

REMUNERAÇAO

HORÁRIA

MENSAL

INÍCIO DAS
AULAS

20h/sem

INDUSTRIAL EM
APRENDIZ

CARGA

Estar matriculado e frequentando a
25

escola em turno inverso ou ensino
médio concluído

08:00 as
12:00

*4 horas diárias
de segunda a
sexta-feira.

1/2 Salario
Mínimo vigente

03/02/2019

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Módulos

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Carga
Horária

Unidades Curriculares
Cálculo Aplicado

75

Organização do Trabalho e Cidadania

30

Metrologia

60

Desenho técnico

60

Tecnologia da Manutenção I

30

Tecnologia da ajustagem
Noções de Saúde e Segurança do
Trabalho

97

Tecnologia da Manutenção II

147

Tecnologia da usinagem

106

Eletricidade Básica

60

Carga Horária do
Módulo

382 Horas

30

358 Horas
Comunicação e Redação Técnica

45

Soldagem

60

Hidropneumática

75

Gerenciamento da Manutenção

30

Tecnologia da manutenção III

195
Carga Horária Total

CRONOGRAMA

DATA

EVENTO

21/10/2019

Publicação Edital/Divulgação

22/10/2019 a
12/11/2019
14/11/2019

Inscrições

Divulgação das inscrições válidas

360 Horas
1100 Horas

20/11/2019

Divulgação do horário e local da Prova Objetiva (1ªETAPA)

25/11/2019

Aplicação da PROVA OBJETIVA

29/11/2019

Divulgação Resultado/Convocação para 2ªEtapa.

09/11/2019,
10/11/2019 e

Dinâmica de Grupo (2ª ETAPA)

11/11/2019
13/12/2019

Divulgação Resultado/Convocação para 3ªEtapa.

17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019 e

Entrevista Individual (3ª ETAPA)

20/12/2019
26/12/2019

Divulgação do Resultado Final/Convocação para entrega de
documentação e exames admissionais

15/01/2020

Relação Final dos aprovados/Convocação para início do curso

03/02/2020

Início do curso

DA INSCRIÇÃO

Para inscrever-se, será necessário ter a indicação de algum colaborador efetivo do Grupo
Multitécnica. A indicação será feita por meio de formulário preenchido pelo colaborador com seus
dados e dados do candidato a Aprendiz. Os formulários para inscrição estarão disponíveis para
retirada no RH, a partir de 08:00 do dia 22/10/2019 até as 17:00 do dia 12/11/2019, e deverão ser
entregues, devidamente preenchidos nesse mesmo período, no mesmo setor de retirada.
OBS.: Para os colaboradores que estiverem trabalhando à noite, será disponibilizado também, nesse
mesmo período, o formulário para retirada na Portaria da Multitécnica entre os horários de 17:00 às
08:00.

Não serão aceitas inscrições entregues fora do prazo estipulado.

Ao inscrever-se o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constitui
as normas que regem o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.

O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou ainda, que não possa satisfazer todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo após ter sido selecionado, no caso do fato ser
constatado posteriormente à realização de qualquer uma das fases do processo seletivo;

Todos os candidatos estão isentos do pagamento de taxa de inscrição para realização do processo
seletivo

DA PROVA OBJETIVA

De caráter classificatório, consistindo em prova objetiva, contendo 30 questões de múltipla escolha,
sendo 15 questões de LÍNGUA PORTUGUESA e 15 questões de MATEMÁTICA.
Os candidatos devem realizar a prova sem a ajuda ou intervenção de terceiros e sem a utilização de
equipamentos eletrônicos como: celulares, fones de ouvido, calculadoras, relógios, tablets, etc;
Os candidatos deverão comparecer no local das provas com antecedência mínima de 15 minutos,
munidos de caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente e documento de
identificação original com foto.
Os
candidatos serão ordenados
notas finais do concurso.

de

acordo

com

os

valores decrescentes das

Serão selecionados para 2ª etapa os 60 primeiros colocados na prova objetiva de acordo com a
ordem classificatória.

Em caso de empate, o desempate terá os seguintes critérios:


Maior nota na prova de Matemática;



Maior nota em Língua Portuguesa;

DA DINÂMICA DE GRUPO

De caráter classificatório, constituindo em dinâmica que irá avaliar quatro características:
Comunicação, Interação, Postura e Iniciativa.

Bom desempenho = 10
Desempenho satisfatório = 7
Desempenho ruim = 3
Não realizou a atividade = 0

CARACTERÍSTICA 1

CARACTERÍSTICA 2

CARACTERÍSTICA 3

CARACTERÍSTICA 4

Comunicação

Interação

Postura

Iniciativa

Comportamento do

Capacidade de tomar

Capacidade de participar

candidato durante a

decisões por conta

de forma ativa interagindo

dinâmica.

própria; ânimo e

com os demais durante a

Desembaraço e

energia para executar

atividade proposta.

condução das

as atividades de forma

atividades.

antecipada.

Capacidade de se
expressar com clareza e
segurança, utilizando a
linguagem de maneira
adequada, contribuindo
para a atividade a ser
realizada.

Serão selecionados para 3ª ETAPA os 40 primeiros colocados na dinâmica de grupo.

ENTREVISTA INDIVIDUAL

De caráter classificatório, constituído por perguntas estruturadas com o intuito de avaliar se o
candidato apresenta perfil desejável a proposta do programa de Aprendizagem.
A banca avaliadora composta por dois membros, utilizará os seguintes critérios para avaliação das
respostas dos candidatos:

ASPECTO

(1)

(2)

(3)

RUIM

REGULAR

BOM

Educação
Comunicação (Clareza/
Desembaraço/ Confiabilidade)
Comportamento e postura durante a
entrevista
Interesse/ Motivação para vaga
Adaptabilidade às condições do
curso (Horário – período)

Os 25 candidatos melhor pontuados serão convocados, conforme data prevista em cronograma para
entrega de documentação e realização de exames médicos admissionais.

DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO



Ter sido aprovado na Seleção.



Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de

direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18 de abril de
1972, e Constituição Federal)


Ser residente na cidade de Sete Lagoas.



Estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do sexo masculino e
maior de 18 anos.



Ter idade entre 16 e 20 anos na data da contratação.



Ter situação regular perante a legislação eleitoral, se maior de 18 anos.



Ter disponibilidade de horário, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã



Cumprir as determinações deste Edital, apresentando os seguintes documentos, conforme
divulgação de data e horário no site.



02(duas) fotos 3 x 4 (recente / colorida)



Carteira de identidade



C.P.F.



Título de Eleitor, caso possua



Comprovante de residência com CEP (conta de agua ou de luz) recente



Cartão do SUS



Certidão de Nascimento ou Casamento



Certificado de Reservista (quando sexo masculino)



Cartão do PIS



Extrato da Conta Vinculada FGTS- (Esse documento deverá ser retirado na Caixa Econônica
Federal)



Consulta

de

Qualificação

Cadastral

-

Acessar

o

site:

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral (Imprimir página com o
resultado da consulta)


Carteira de Trabalho e copia das páginas onde constam: número da carteira, qualificação civil,
último emprego, contribuição sindical



Comprovante de escolaridade (Diploma, Histórico, Declarações e outros)



Número da agência e da conta bancária aberta no Bradesco

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
mencionada em Edital próprio.
Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, à luz
da legislação vigente.

