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EDITAL 001/2021  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA COMPOR O CADASTRO DE RESERVA DO 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DA FUNDAÇÃO WEISS 

SCARPA – QUATRO BARRAS 

2º SEMESTRE 2021 

  

1. DO PROGRAMA 

1.1. O Programa de Aprendizagem: Assistente Administrativo integra o Projeto 

Jovem Aprendiz e ocorre em parceria entre a Fundação Weiss Scarpa, o 

SENAI/Pinhais e a Prefeitura Municipal de Quatro Barras. Está fundamentado na Lei 

10.097/2000, que regulamenta o trabalho de adolescentes e jovens, respeitando sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e nas normativas que regem as 

relações de aprendizagem.  

1.2. O Processo Seletivo tem como finalidade a inscrição de adolescentes e jovens no 

cadastro de reserva da Fundação Weiss Scarpa, para futuros encaminhamentos às 

empresas parceiras ao Programa, com o objetivo de oportunizar a participação em 

entrevistas de emprego concorrendo a vaga de aprendiz.  

 2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

2.1. Para participar do processo seletivo o (a) candidato(a) deve preencher os 

seguintes requisitos:  

2.2. Ter concluído o 9º Ano do Ensino Fundamental II regular ou na Educação de 

Jovens e Adultos, todos oriundos da Rede Pública de Ensino, ou bolsistas integrais 

(100%) na rede particular de ensino; 

2.3. Ter idade entre 16 e 20 anos completos; 

2.4.  Residir no município de Quatro Barras; 

2.5. Possuir renda de até quatro salários mínimos federais por família (R$ 4.400,00); 
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2.6. Não ter cursado e/ou concluído outro programa de aprendizagem em serviços 

administrativos em qualquer instituição; 

2.7. Disponibilidade para estudar na modalidade à distância seja pelo computador, 

notebook e/ou celular;  

2.8 Possuir internet para acessar as aulas, caso as mesmas aconteçam na 

modalidade remota.  

2.9. Possuir Carteira de Trabalho (física ou digital); 

2.10. Ter disponibilidade para transferência no período noturno do ensino regular.  

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Primeira fase 

3.1.1. As inscrições ocorrerão virtualmente entre os dias 01/06/2021 (terça-feira) à 

20/06/2021 (domingo) até às 23h59min., por meio do preenchimento de formulário 

eletrônico disponível nas redes sociais da Instituição e/ou clicando no link que está no 

final deste edital; 

3.1.2. Ao preencher o formulário de inscrição do Google, o (a) candidato (a) assume 

a responsabilidade pela veracidade dos dados informados e declara estar ciente dos 

requisitos exigidos para participação no referido processo de seleção.  

3.1.3. A ausência de dados ou dados incompletos, bem como a não conclusão da 

inscrição online podem ocasionar a desclassificação do (a) candidato (a). A Fundação 

Weiss Scarpa não se responsabiliza pelo preenchimento de dados incorretos.  

3.1.4. Após o encerramento das inscrições nenhum dado poderá ser alterado. A 

Fundação Weiss Scarpa não se responsabilizará por solicitações de inscrição não 

recebidas por motivos de ordem técnica dos aparelhos eletrônicos, falhas de internet, 

bem como outros fatores que impossibilitem a conclusão da inscrição no formulário 

Google. 

3.1.5 Serão selecionados 130 primeiros inscritos que preencherem os requisitos 

elencados no item 2. 
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3.1.6 Os demais candidatos inscritos permanecerão no banco de dados da Fundação, 

podendo ser chamados, caso algum dos 130 primeiros candidatos que se inscreveram 

não cumprirem os requisitos exigidos no item 2.  

 

3.2. Segunda fase 

3.2.1. A segunda fase consiste na entrevista virtual com o (a) candidato (a) e também 

o envio da documentação solicitada, conforme consta no anexo 1.  

3.2.2. A convocação dos selecionados será feita por telefone pela equipe da Fundação 

Weiss Scarpa, por meio de ligação ou por mensagens via WhatsApp. Caso não seja 

possível o contato telefônico com os candidatos nos telefones cadastrados, outro 

candidato será convocado, seguindo a lista de inscrições; 

3.2.3. Os aptos a continuar no processo receberão informações sobre o agendamento 

da entrevista virtual e a listagem de documentos, bem como o prazo de entrega à 

equipe da Fundação Weiss Scarpa.  

3.2.4 A equipe da Fundação Weiss Scarpa irá responder os e-mails enviados pelos 

candidatos confirmando o recebimento da documentação e irá sinalizar se está tudo 

ok, ou se tem algum item faltante.  

 

3.3. Entrevista com o (a) candidato (a)  

 

3.3.1. É imprescindível a participação do (a) candidato (a) na entrevista virtual no dia 

e horário previamente agendado.  

3.3.2. Para os (as) candidatos (as) que não tiverem 18 anos de idade completos, é 

imprescindível a presença de um responsável legal que resida no mesmo endereço.  

3.3.4. A entrevista será feita através da ligação por vídeo via WhatsApp, ou por meio 

de outro dispositivo (Zoom; Meet, Teams entre outros).  

3.3.5. Para entrevista é necessário o bom funcionamento da câmera e do som do 

aparelho tecnológico que o (a) candidato (a) optar usar, ressaltando que a câmera 

deverá estar ligada no momento da entrevista.  



 

4 
 

3.3.6. A ausência do (a) candidato (a) na entrevista virtual, sem aviso prévio à equipe 

implicará na sua desclassificação do processo seletivo.  

3.3.7. Situações adversas como, queda de energia e/ou sinal de internet causadas 

por fenômenos da natureza que impossibilitem o desenvolvimento da entrevista 

virtual, justificam o remanejamento para outra data, a equipe da Fundação deverá ser 

comunicada caso ocorra. 

 

3.4. Análise da documentação e entrevistas  

 

3.4.1. Os documentos deverão ser enviados entre os dias 29/06/2021 a 26/07/2021 

em anexo no e-mail da comunicacao@fws.org.br; 

3.4.2. No corpo do e-mail e no título deve constar o nome completo do candidato (a) 

participante; 

3.4.3. Não serão deferidas as inscrições de candidatos (as) com documentos 

incompletos, ilegíveis, desatualizados e fora do prazo estipulado para envio, situações 

essas que poderão desclassificar o (a) candidato (a); 

3.4.4. Os documentos deverão ser encaminhados em formato PDF (Portable 

Document Format) ou em imagem (fotos, desde que fiquem legíveis); 

3.4.5. Os candidatos (as) que tiverem dificuldade em enviar os documentos, podem 

entrar em contato telefônico no número (41) 3033-6600 (falar com Adriana ou 

Laleska), ou encaminhar e-mail para comunicacao@fws.org.br  para esclarecimento 

de dúvidas. 

3.4.6. Após a entrega dos documentos e realização da entrevista, a equipe da 

Fundação Weiss Scarpa procederá na análise dos critérios conforme descritos no item 

2.  

 

3.4. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

3.4.1.  A finalização do processo será divulgado no site da Fundação Weiss Scarpa; 

mailto:comunicacao@fws.org.br
mailto:comunicacao@fws.org.br
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3.4.2. A classificação dos candidatos respeitará todas as etapas do processo seletivo, 

incluindo a participação na entrevista virtual e a análise documental, de acordo com 

os critérios estipulados no item 2; 

3.4.3. A aprovação no processo seletivo não garante a inclusão do candidato (a) ao 

Programa da Aprendizagem, mas sim o cadastro no banco de reserva da Fundação 

Weiss Scarpa; 

3.4.4. Os candidatos aprovados serão automaticamente inscritos no cadastro de 

reserva da Fundação Weiss Scarpa e serão contatados por telefone através de ligação 

ou mensagens de WhatsApp e serão encaminhados para entrevistas conforme a 

solicitação das empresas parceiras da Fundação e do SENAI/Pinhais, conforme 

descrito no item 4. 

 

4. ENCAMINHAMENTO PARA ENTREVISTA NAS EMPRESAS PARCEIRAS 

4.1. O encaminhamento dos(as) candidatos(as) do cadastro de reserva se dará 

conforme a necessidade de contratação por parte das empresas parceiras; 

4.2. A equipe técnica da Fundação entrará em contato com o (a) candidato (a) por 

meio do número de telefone cadastrado para agendamento da entrevista; 

4.3. Caso não seja possível o contato telefônico com o candidato (a) nos telefones 

cadastrados, outro será convocado (a).  

4.4. Os candidatos (as) aprovados pelas empresas serão contratados como 

aprendizes e admitidos no curso de aprendizagem da Fundação em parceria com o 

SENAI/Pinhais na abertura da próxima turma; 

4.5. Os candidatos não aprovados nas entrevistas permanecerão no cadastro de 

reserva da Fundação Weiss Scarpa para futuros encaminhamentos, conforme 

demanda de vagas das empresas parceiras; 

4.6. A permanência no cadastro de reserva da Fundação Weiss Scarpa perdurará até 

o candidato (a) atingir vinte e dois anos de idade e/ou quando não estiver mais 

disponível para participar das entrevistas.  
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5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo 

seletivo definidas neste Edital; 

5.2.  Não haverá recurso para revisão de classificação no processo seletivo ou para 

ingresso de novos candidatos fora dos prazos definidos; 

5.3. O edital está disponível em sua íntegra no site: www.fws.org.br. 

 

6. LINK PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

6.1. Se você atende os requisitos previstos no presente edital e deseja participar do 

processo seletivo para cadastro no banco de dados da Fundação Weiss Scarpa, 

acesse o link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8mQN5c8geFaZ6UDBttC1wFFn9e6FU

kzj3SjsOG194N6CUlw/viewform?usp=sf_link que estará disponível a partir de 

01/06/2021 (terça-feira) à 20/06/2021 (domingo) até às 23h59min nas redes sociais 

da instituição.  

 

 

Pinhais, 31 de maio de 2021  

 

 

 

  

Leonardo Zem 

                  Presidente 

 Matilde Dias Martins Pupo 

Diretora 

 

 

 

 

 

http://www.fws.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8mQN5c8geFaZ6UDBttC1wFFn9e6FUkzj3SjsOG194N6CUlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8mQN5c8geFaZ6UDBttC1wFFn9e6FUkzj3SjsOG194N6CUlw/viewform?usp=sf_link
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ANEXO 1 – LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentação para inscrição na 2º fase 

 
1. Documentos do (a) candidato (a): 

✔ RG 

✔ CPF 

✔ Currículo;  

✔ Certidão de Nascimento 

✔ Carteira de trabalho (páginas contendo o número de identificação 
pessoal) ou a Carteira de Trabalho digital 

 

2. Documentos do responsável legal (obrigatório para 
candidatos menores de 18 anos): 

✔ RG 

✔ CPF 

 
3. Comprovante de Escolaridade: 

 

✔ Estudante do Ensino Médio: Declaração de matrícula escolar 
atualizada 

✔ Ensino Médio concluído: Histórico de Conclusão do Ensino Médio 

✔ Estudante de Colégio Particular: Declaração de Matrícula + 
Declaração de Bolsa integral de estudos 
 

 
4. Comprovante de residência: 

 

✔ Serão considerados os seguintes comprovantes: boleto de água, 
luz, telefone, bancário, ou carnê de loja. 

✔ Serão aceitos do meses de:  abril ou maio. 

✔ Serão aceitos em nome: do candidato ou de um responsável que 
resida com o mesmo. 

✔ No caso do comprovante estar em nome de terceiro: Anexar uma 
declaração de residência alugada e/ou cedida. 
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5. Comprovante de renda:  

 

✔ Carteira de Trabalho física ou digital (do candidato e de todos os 
membros da família que residem com o candidato); 

✔ Holerites (de todos os membros da família que residem com o 
candidato) do mês de abril ou maio; 

✔ No caso de membros da família que tenham renda informal, apresentar 
autodeclaração de renda descrevendo a função que realiza e sua renda 
mensal (pode ser feita a próprio punho e não precisa autenticação no 
cartório); 

✔ Para os membros da família que estejam desempregados apresentar 
carteira de trabalho (folha com o último registro); 

✔ Caso o candidato ou membros da sua família estejam recebendo 
seguro desemprego, apresentar comprovante de mês de abril ou 
maio; 

✔ Para os membros da família que recebam aposentadoria ou benefícios 
do INSS é necessário apresentar comprovante do recebimento do mês 
de abril ou maio; 

✔ Para os membros da família que estão com o contrato de trabalho 
suspenso ou com redução de jornada/salário (Medida Provisória 
1.045/21) encaminhar comprovante de recebimento do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.  
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ANEXO 2 – CRONOGRAMA 

  

ETAPAS DATA LOCAL 

1º Etapa 

Divulgação da inscrição 

online 

01/06/2021 a 20/06/2021 Link formulário google 

2º Etapa 

Análise das inscrições e 

agendamento da próxima 

fase 

21/06/2021 a 25/06/2021 Planilha do Formulário 

google 

3º Etapa 

Entrevista com o candidato 

(a) e solicitação da 

documentação 

simultaneamente 

 

29/06/2021 a 26/07/2021   

WhatsApp; Zoom, 

Meet entre outros 

 

4º Etapa 

Análise e deferimento das 

inscrições 

 

27/07/2021 a 06/08/2021 Divulgação do site 

www.fws.org.br. 

  

 


