EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO
JOVEM APRENDIZ 2019

O Centro de Ensino Superior de Valença, mantido pela Fundação Educacional D. André Arcoverde,
por meio da Gerência de Recursos Humanos, torna pública a abertura de inscrições para o
processo seletivo do Projeto Jovem Aprendiz 2019, no período de 07 a 15 de Janeiro de 2019, que
fará o preenchimento de 21 (vinte e uma) vagas, de acordo com as normas estabelecidas nesta
divulgação e especificações que se seguem:
1. DAS CONDIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
 Ter idade entre 18 (anos) anos no mínimo e 24 (vinte e quatro) anos completos no máximo.
 Ter concluído o Ensino Médio, ou cursando o último ano do ensino médio (previsão de término
Dezembro de 2019).
1.1 Benefícios concedidos para o Jovem Aprendiz
 Salário no valor de R$ 580,72 (Quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)
 Auxílio Transporte
2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo para o Projeto Jovem Aprendiz, estarão abertas no período
de 07/01/2019 a 15/01/2019 através do preenchimento da ficha de inscrição no site da FAA.
Acesso: www.cesva.edu.br
Link: Projeto Jovem Aprendiz – 2019
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
ETAPA
Inscrições
Prova de Seleção On-line
Divulgação do Resultado dos Aprovados
Entrevista com RH
Divulgação do Resultado Entrevista com
RH
Entrevista com os Gestores de Área
Resultado Final
Entrega de Documentos
Contratação e início do projeto

DATA
07 a 15/01/2019
16/01/2019
21/01/2019
29 a 31/01/2019
04/02/2019

LOCAL
Site FAA
Site FAA
E-mail do candidato
Sala e horário a confirmar
E-mail do candidato

04 e 05/02/2019
06/02/2019
A definir
1° semestre 2019

Sala e horário a confirmar
E-mail do candidato
Departamento Pessoal FAA

Todas as etapas do processo seletivo serão eliminatórias.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 Prova de Seleção









O presente Processo Seletivo do Projeto Jovem Aprendiz 2019 constará de prova de seleção
online, de múltipla escolha, versando sobre Português e Matemática, a nível de Ensino
Médio.
A prova terá duração de 2 horas, e deverá ser realizada no dia 16/01/2019 das 14h às 16h.
O candidato receberá por email no ato da inscrição informação sobre o horário e o endereço
eletrônico reservado para a realização da prova de seleção.
Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
O candidato que não realizar a prova estará automaticamente eliminado do processo seletivo
para o Projeto Jovem Aprendiz.
A prova objetiva será composta de 15 questões de cada disciplina valendo 1,0 (um ponto),
totalizando 30 pontos.
Estarão aprovados para a próxima fase os candidatos que acertarem 70% das questões na
prova de seleção on line, totalizando 21 pontos.

4.2 Entrevista com RH










Nesta segunda fase, participaram apenas os candidatos classificados na etapa 1 ( Prova de
Seleção);
Deverá ser confeccionado uma apresentação em Power Point contendo até 5 laudas
abordando os seguintes pontos:
o Quem sou eu?
o Meu Hobby favorito;
o Meus sonhos/objetivos de vida?
o Por que ser Jovem Aprendiz na FAA?
o Um pensamento/frase que mais me representa;
O slide deverá ser enviados ao e-mail recursos.humanos@faa.edu.br até o dia 28/01/2019 às
15h;
O não envio da apresentação irá desclassificar o candidato para a próxima fase.
A apresentação dos slides a equipe de seleção acontecerá na FAA, Campus I entre os dias
29/01/2019 a 31/01/2019.
Os candidatos receberam por e-mail sobre o local, a data e o horário da apresentação que
terá duração de no máximo 15 minutos por candidato;
Não haverá segunda chamada ou repetição de apresentação ao RH.
O resultado será divulgado no dia 01/02/2019.

4.3 Entrevista com o Gestor de Área






Nesta fase, os candidatos irão ser entrevistados pelo gestor da área na qual seu perfil
atendeu.
Será realizada entrevista individual;
Os candidatos receberam por e-mail informações sobre o local, a data e o horário da
entrevista com o Gestor;
Não haverá segunda chamada ou repetição da entrevista com o Gestor da Área.
O resultado será divulgado no dia 11/02/2019.

5.

DA CONTRATAÇÃO
Para contratação, os candidatos deverão ser portadores dos seguintes documentos:
Carteira de Trabalho (original);
Cópia da Carteira de Identidade (não serve protocolo);
Cópia do CPF (não serve protocolo);
Cópia do Título de Eleitor
Cópia do Certificado de Reservista
Cópia do PIS/PASEP (caso não seja o 1º emprego)
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
Cópia atual da Declaração da Instituição de Ensino, atestando estar cursando ou ter concluído o
Ensino Médio
Cópia do comprovante de residência (Água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet,
contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito, TV por assinatura). Deve estar legível com data
recente em nome próprio ou em nome dos pais.
01 foto 3X4

6.

DAS CONDIÇÕES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ






7.

O período de participação no Projeto Jovem Aprendiz é de no máximo 18 meses, a contar a
data de contratação do candidato ou candidata.
A contratação estar condicionada a oferta de turma pelo SENAC;
Os prazos e eventos existentes neste edital estão passivos a alterações;
A jornada de trabalho é de 4 horas diárias nas dependências da FAA ou Hospital Escola.
Em 2 (dois) dias da semana os contratados participarão do curso de Aprendizagem em
Administração no SENAC em Barra do Piraí – RJ com duração de 4 horas diárias.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Gerencia de Recursos
Humanos.

Valença, 07 de Janeiro de 2019.

Rafael Barros
Diretor de Recursos Humanos

CESVA/FAA

