
 

REGULAMENTO PROCESSO DE SELEÇÃO JOVEM APRENDIZ COOPERATIVO - 2021 

 

1) CIDADES PARTICIPANTES DA SELEÇÃO DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SENAC: 

- SENAC Timbó (contempla as cidades de Indaial, Timbó, Pomerode e Rodeio); 

- SENAC Itajaí (contempla as cidades de Itajaí); 

- SENAC Brusque (contempla as cidades de Brusque e Guabiruba); 

- SENAC Jaraguá do Sul (contempla as cidades de Jaraguá do Sul); 

 

2) COMO PARTICIPAR: 

O candidato deve cadastrar seu currículo através do site da Cooperativa, na página Trabalhe 

Conosco e candidatar-se à vaga de Aprendiz Cooperativo. O período de inscrições é de 27/01 a 07/02. 

Atenção: Inscrições prorrogadas até 17/02 somente para as cidades de Brusque, Guabiruba, Itajaí e Jaraguá 

do Sul 

 

Atenção: Após cadastrar o currículo é necessário se candidatar a vaga para participar do processo seletivo. 

A vaga estará aberta para candidatura a partir do dia 27/01 até 07/02. Ao cadastrar o currículo, certifique-

se que seu contato de e-mail e telefone (whatsApp) estejam corretos, pois serão utilizados para contato. 

 

FIQUE ATENTO AO SE CANDIDATAR NA VAGA: 

O candidato deverá preencher o questionário informado qual curso concluiu no PROGRID EAD e o número 

da sua conta na Viacredi ou do responsável legal cooperado. 

 

IMPORTANTE: 

Todas as informações sobre o processo seletivo e atualização estarão disponíveis através do 

site da Cooperativa no campo notícias, o link para notícia pode ser encontrado também 

através da vaga disponível no “Trabalhe conosco”. 

 

É de responsabilidade do candidato acompanhar sua situação no processo e verificar as 

próximas etapas o qual foi selecionado. 

 

3) INFORMAÇÕES DA VAGA: 

Carga Horária Prevista Semanal: 20 horas semanais – 04 horas diárias 

Horário Previsto: Vespertino 

Tipo de Contrato: Mensalista 

Prazo do Contrato: Um ano e meio 

Número de Vagas: 35 

Salário: R$ 662,50 

Benefícios: 

- Crescimento Profissional; 

- Auxílio Alimentação; 

- Auxílio Transporte; 

- PPR (Programa de Participação nos Resultados). 

 

4) DESCRIÇÃO DO CARGO: 

1. Receber, despachar, separar e arquivar de documentos externos e internos; 



 

2. Organizar e controlar materiais de estoque/expediente; 

3. Auxiliar no processo de digitalização e cópias de documentos e GED; 

4. Controlar os arquivos do PA (posto de atendimento) e encaminhar documentos e correspondências 

para os cooperados;  

5. Auxiliar no atendimento simplificado aos cooperados (presencial, WhatsApp e telefone), prestando 

informações e esclarecendo dúvidas;  

6. Ser facilitador e promotor para o uso do autoatendimento e tecnologias na orientação ao cooperado; 

7. Realizar orientação ao cooperado nas filas; 

8. Auxiliar na divulgação e oferta dos eventos de participação social;  

9. Auxiliar na Gestão do Atendimento, com atendimento ao cooperado, direcionamento e entrega de 

cartões; 

10. Atuar com apoio no caixa eletrônico com a troca de bobinas e outras necessidades não inerentes ao 

abastecimento; 

11. Atuar com excelência no auxílio do atendimento aos cooperados, de forma ágil, simplificada e 

eficiente; 

12. Participar ativamente de programas de melhoria da qualidade de serviços, produtos e de gestão 

ambiental;  

13. Observar e cumprir as diretrizes do Código de Conduta Ética, as normas técnicas, administrativas, de 

meio ambiente e de segurança;  

14. Executar outras atribuições semelhantes conforme necessidades.  

 

5) PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas de avaliação: 

- Avaliação dos Requisitos 

- Realização de Provas (etapa on-line) 

- Dinâmica de Grupos (etapa on-line) 

- Entrevistas com Candidatos e Gerentes (etapa on-line) 

 

Avaliação dos Requisitos 

De: 08 a 18/02 

12/02 - Divulgação dos candidatos pré-selecionados em Indaial, Timbó, Pomerode e Rodeio 

19/02 -  Divulgação dos candidatos pré-selecionados em Brusque, Guabiruba, Itajaí e Jaraguá do Sul 

Serão avaliados os candidatos que estão de acordo com os pré-requisitos da vaga: 

- Estar cursando o Ensino Médio ou Superior nas áreas de Exatas e Humanas; 
- Jovens estudantes que completem 17 anos até 31/08/2021 a 21 anos; 

- Ter realizado um curso do PROGRID EAD (A Ética na sua Empresa ou Os Lusófonos: Em Busca do Acordo 
Ortográfico ou Cooperativismo: Um Movimento Colaborativo); 
- Ser cooperado ou ter um responsável legal cooperado. 

Os candidatos que não tiverem seus nomes divulgados nesta etapa não passaram para 

próxima fase pois não atendem os requisitos solicitados para participar do processo. 

 

Realização das Provas On-Line 

22 e 23/02 

O link da prova será disponibilizado no e-mail cadastrado no currículo. 

As provas abordarão conteúdos de matemática e língua portuguesa. 

A prova será de caráter eliminatório, sendo que apenas serão pré-selecionados os candidatos 

que alcançarem nota 7,0. 



 

Atenção: a lista dos aprovados na prova será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve ficar atento e 

acompanhar as atualizações. 

26/02 - Divulgação dos candidatos aprovados na prova. 

 

Dinâmica de Grupos On-Line 

SENAC Timbó – 04 a 10/03 

SENAC Itajaí – 15 a 24/03 

SENAC Brusque – 28/04 a 05/05 

SENAC Jaraguá do Sul – 26/05 a 02/06 

A Dinâmica será orientada através de ferramenta com vídeo chamada e também pelo WhatsApp. 

Atenção: a lista dos aprovados na dinâmica de grupo será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve 

ficar atento e acompanhar as atualizações. 

12/03 - Divulgação dos candidatos aprovados na dinâmica SENAC Timbó 

26/03 - Divulgação dos candidatos aprovados na dinâmica SENAC Itajaí 

07/05 - Divulgação dos candidatos aprovados na dinâmica SENAC Brusque 

04/06 - Divulgação dos candidatos aprovados na dinâmica SENAC Jaraguá do Sul 

 

Entrevista com Candidatos e Gerentes On-Line 

SENAC Timbó – 17 a 19/03 

SENAC Itajaí – 26/04 a 28/04 (Informação retificada em 03/2021) 

SENAC Brusque – 12 a 14/05 

SENAC Jaraguá do Sul – 09 a 11/06 

Atenção: Conforme agendamento que será realizado por telefone e/ou e-mail. 

 

5) DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS: 

SENAC Timbó – 23/03 

SENAC Itajaí – 30/04 (Informação retificada em 03/2021) 

SENAC Brusque – 18/05 

SENAC Jaraguá do Sul – 15/06 

Atenção: a lista dos aprovados na entrevista será divulgada no site da Viacredi, o candidato deve ficar atento 

e acompanhar as atualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


