EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE APRENDIZAGEM 2018

A AVB Mineração Ltda, juntamente com a empresa MACA Mineração Ltda promoverá em
parceria com o SENAI/PA o “Programa de Aprendizagem Industrial”, com o curso de
Mecânico de Manutenção Industrial.
PÚBLICO ALVO
Jovens de 18 a 22 anos com nível médio (concluído ou no último ano de conclusão).
1. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 19 a 21 de setembro de 2018, corresponderá
a entrega de currículo acompanhado da cópia do histórico escolar, comprovante de

endereço e cópia do RG, na Escola Almir Gabriel na cidade de Curionópolis.

2. PROCESSO SELETIVO

2.1 O Processo Seletivo, compreenderá as seguintes etapas:
2.2 ANÁLISE CURRICULAR com base no informado neste edital.
2.3 A PROVA ESCRITA será realizada no dia 30 de setembro de 2018 em Curionópolis, na
Escola Almir Gabriel no período da tarde com início às 14:00h e término ás 17:00h.
2.4 A prova será de 20 questões com conteúdo de conhecimentos gerais (atualidades),
português, matemática e uma redação de no mínimo 10 linhas e no máximo 20 linhas
(Ver anexo I).
2.5 A ENTREVISTA será realizada apenas com os candidatos que atingirem a maior
pontuação. Serão avaliados na entrevista aspectos comportamentais e técnicos.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Os candidatos serão contratados conforme a Lei da Aprendizagem nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005.
3.2 O resultado do processo seletivo será publicado nos meios de comunicação do município
de Curionópolis.
3.3 A convocação dos candidatos selecionados para contratação, será realizada
imediatamente após a divulgação dos aprovados no processo seletivo.

ANEXO I

Área de atuação

Mecânico de
Manutenção
Industrial

Jornada Semanal

Remuneração

Benefícios

Qtd. Vagas

R$ 550,00

Seguro de vida, vale
alimentação no valor
de R$ 100,00
transporte e refeição

20

13:00 as 17:00
(segunda a sexta) Fase Teórica (SENAI)
08:00 as 12:00
(segunda a sexta) Fase Prática (Projeto
Antas Norte AVB/MACA)

Conteúdo para a prova escrita:
Questões de conhecimentos gerais:
Matemática: Expressões numéricas, porcentagem, geometria (cálculo de área e volume),
raciocínio lógico
Português: Acentuação gráfica, ortografia, leitura e interpretação de texto
Redação: O tema será dado no dia da prova.

