
 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO 

JOVEM APRENDIZ 2023 

 

A Fundação Educacional Severino Sombra, por meio da Gerência de Gente e Gestão, torna pública a 

abertura de inscrições para o processo seletivo do PROJETO JOVEM APRENDIZ 2023, no período de 09/01 

a 16/01/2023, que fará o preenchimento de 40 (quarenta) vagas, de acordo com as normas estabelecidas 

nesta divulgação e especificação conforme abaixo: 

A) 25 (vinte e cinco) vagas de ampla concorrência; 
B) 15 (quinze) vagas destinadas para jovens, cujas famílias estejam cadastradas no 

CADUNICO/Bolsa Família. 
 

1. DAS CONDIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 

❖ Ter idade mínima 14 (quatorze) anos e máxima 17 (dezessete) anos completos até a data de inscrição. 

 

❖ Estar cursando ou ter concluído ensino fundamental ou médio, no período diurno, considerando que o 

programa ocorre sempre no período vespertino.  

 
 
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PARA O JOVEM APRENDIZ 

 

❖ Salário no valor de R$699,77 (Seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos). 

❖ Vale Transporte. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo para o Projeto Jovem Aprendiz estarão abertas no período de 

09/01 a 16/01/2023, através do preenchimento da ficha de inscrição no site da Universidade de 

Vassouras. 

 

 

 

 

 

 



 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrições 09/01 a 16/01/2023 Site da Universidade de Vassouras 

Prova de Seleção  
21/01/2023 

Campus da Universidade de 
Vassouras – Av. Exp. Oswaldo de 
Almeida Ramos, n. 280  

Divulgação do 
Resultado dos 
Aprovados 

 
27/01/2023 

Gerência de Gente e Gestão – Av. 
Exp. Oswaldo de Almeida Ramos, 
n. 280, bloco 2  

Dinâmicas de grupo  

06/02 a 09/02/2023 
Campus da Universidade de 
Vassouras 

Resultado Final 
 

13/02/2023 
Campus da Universidade de 
Vassouras 

Entrega de 
Documentos 

 

15/02/2023 
 

Gerência de Gente e Gestão 

Contratação e início 
do projeto 

 

A partir de 13/03/2023 
 

Gerência de Gente e Gestão 

 

Todas as etapas do processo seletivo serão eliminatórias. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 – 1ª etapa: Prova de seleção 

❖ O presente Processo Seletivo do Projeto Jovem Aprendiz 2023 constará de prova de seleção de múltipla 

escolha, versando sobre conteúdos de Português e Matemática - nível fundamental; 

❖ A prova terá duração de 03 (três) horas e será realizada no dia 21/01/2023 das 14h às 17h, nas 

dependências da Universidade de Vassouras; 

❖ A abertura dos portões será às 12:30hs. 

❖ 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. 

❖ O candidato que não preencher corretamente todos os itens da inscrição estará automaticamente 

desclassificado. 

 

❖ A prova objetiva será composta de 10 (dez) questões da disciplina de Português e 10 (dez) questões 

da disciplina de matemática, valendo 0,5 (meio) ponto cada uma, totalizando 10 (dez) pontos. 

 



 

❖ Será eliminado o candidato que obtiver número de acertos menor que 50% (cinquenta por cento) da 

prova, ou seja, menos de 10 (dez) questões corretas.  

 

❖ Somente serão classificados para a segunda etapa, os candidatos com as 50 (cinquenta) melhores 

notas para ampla concorrência e 30 (trinta) melhores notas dos candidatos inscritos no 

CADÚNICO/Bolsa Família.  

 
4.2 – 2ª etapa: Dinâmica de grupo  

 

❖ A segunda etapa será uma dinâmica de grupo com os 50 (cinquenta) primeiros colocados de ampla 
concorrência e os 30 (trinta) primeiros colocados do CADÚNICO na classificação geral. 
 

❖ Não haverá segunda chamada para nenhuma etapa. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 
 
Para contratação, os candidatos deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 
 
01 – Carteira de Trabalho (página da foto e verso) se for física. Caso seja a carteira digital, fazer o print da 
tela com a foto e as informações pessoais; 
02 – PIS ou PASEP; 
03 – Carteira de Identidade; 
04 – CPF; 
05 – Título de Eleitor; 
06 – Certificado de Reservista (sexo masculino); 
07 – Comprovante de Residência (atualizado); 
08 – Certidão Nascimento ou Casamento; 
09 – Certidão e/ou Carteira de Identidade dos filhos; 
10 – CPF dos filhos; 
11 – Cartão de Vacina dos filhos até 6 anos; 
12 – Diploma e Histórico (Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Graduação); 
13 – Cartão SUS; 
14 – Comprovante de frequência escolar; 
15 – E-mail e telefones de contato e 1 foto 3x4 colorida. 
 
 
 
 
6. DAS CONDIÇÕES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ 
 



 

❖ O período de participação no Projeto Jovem Aprendiz é de no máximo 15 (quinze) meses, a contar a 

data da contratação do candidato (a). 

❖ Os prazos e eventos existentes neste edital são passíveis de alterações, sendo obrigação exclusiva do 

candidato verificar constantemente no sítio eletrônico da Universidade de Vassouras as possíveis 

modificações, no endereço: www.universidadedevassouras.edu.br.  

❖ A jornada de trabalho é de 04 (quatro) horas diárias nas dependências da FUSVE, Universidade de 

Vassouras, Hospital Universitário de Vassouras e Centro Integrado de Saúde. 

❖ Em 02 (dois) dias da semana os contratados participarão do curso de Aprendizagem em Administração 

no espaço parceiro, localizado nas dependências da Instituição, com duração de 04 (quatro) horas 

diárias.  

❖ Caso as aulas do curso de Aprendizagem ocorram de forma remota, os jovens aprendizes poderão 

assisti-las, utilizando o Laboratório de Informática da Universidade de Vassouras. 

 

❖ O horário do Curso (SENAC) e da jornada de trabalho (Empresa) será sempre das 13h às 17h. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Gerência de Gente e Gestão. 
 

 
 
 

Vassouras, 28 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 

Rodrigo Lavinas Monteiro 
Gerente de Gente e Gestão 

 

http://www.universidadedevassouras.edu.br/

