PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 2019
Cursos de Aprendizagem Industrial Técnica para atendimento a VALE em 2019
Curso Técnico

Eletrônica

Eletrônica

Eletrotécnica

Carga
horária

1.200h

1.200h

1.200h

Turno

Matutino

Vespertino

Vespertino

Competência
Desenvolver circuitos
eletrônicos, montar sistemas
eletrônicos e realizar a
manutenção de circuitos e
sistemas eletrônicos,
seguindo normas técnicas,
ambientais, de qualidade, de
saúde e segurança no
trabalho.
Desenvolver circuitos
eletrônicos, montar sistemas
eletrônicos e realizar a
manutenção de circuitos e
sistemas eletrônicos,
seguindo normas técnicas,
ambientais, de qualidade, de
saúde e segurança no
trabalho.
Instalar, manter e projetar
sistemas elétricos prediais,
industriais e de potência,
cumprindo
legislações vigentes,
parâmetros de eficiência
energética, normas técnicas,
de qualidade,
de segurança e saúde e,
ainda, ambientais.

Unidade SENAI

CEPT Raimundo Franco
Teixeira

CEPT Raimundo Franco
Teixeira

CEPT Raimundo Franco
Teixeira

Endereço

Av. Getúlio Vargas, 2888,
Monte Castelo. São LuísMA

Av. Getúlio Vargas, 2888,
Monte Castelo. São LuísMA

Av. Getúlio Vargas, 2888,
Monte Castelo. São LuísMA

Vagas

Requisitos de Acesso

27

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

27

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

27

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Logística

Segurança do
Trabalho

Edificações

1.000h

1.200h

1.200h

Vespertino

Matutino

Vespertino

Executar, controlar e
colaborar no planejamento
dos processos e das
operações logísticas,
atendendo a suprimentos,
produção e distribuição de
bens e serviços, em
conformidade
com as normas de saúde,
higiene, meio ambiente,
segurança e legislação
vigente.
Executar ações
prevencionistas, monitorar
os processo de saúde,
segurança e meio
ambiente do trabalho e
prestar assessoria em
segurança do trabalho de
acordo com
normas regulamentadoras e
princípios de higiene
ocupacional,
responsabilidade social e
sustentabilidade, meio
ambiente e promoção à
saúde do trabalhador com
ética profissional
Desenvolver projetos de
edificações, planejar e
coordenar tecnicamente a
execução da
obra, considerando as
normas técnicas, de
segurança e saúde do
trabalho e legislações
específicas, assegurando as
condições de qualidade,
produtividade e meio
ambiente

CEPT Raimundo Franco
Teixeira

CEPT Distrito Industrial

CEPT Distrito Industrial

Av. Getúlio Vargas, 2888,
Monte Castelo. São LuísMA

BR 135, KM 05 – Tibiri
São Luís-MA

BR 135, KM 05 – Tibiri
São Luís-MA

34

30

25

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Eletromecânica

Soldagem

Eletromecânica

1.440h

1.200h

1.440h

Matutino

Vespertino

Vespertino

Apoiar a gestão da
montagem e da manutenção
de sistemas mecânicos,
elétricos e automatizados e
atuar no desenvolvimento
de projetos de sistemas
eletromecânicos de
máquinas e equipamentos
industriais, atendendo as
normas e padrões técnicos,
de qualidade, saúde e
segurança e de meio
ambiente
Coordenar tecnicamente as
equipes de soldagem,
prestar suporte técnico à
preparação
das atividades e assessorar a
elaboração de projetos de
componentes e/ou
equipamentos
soldados, respeitando
procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança e de meio
ambiente
Apoiar a gestão da
montagem e da manutenção
de sistemas mecânicos,
elétricos e automatizados e
atuar no desenvolvimento
de projetos de sistemas
eletromecânicos de
máquinas e equipamentos
industriais, atendendo as
normas e padrões técnicos,
de qualidade, saúde e
segurança e de meio
ambiente

CEPT Distrito Industrial

CEPT Distrito Industrial

CEPT Açailândia

BR 135, KM 05 – Tibiri
São Luís-MA

BR 135, KM 05 – Tibiri
São Luís-MA

Rua Alzino Pereira de
Oliveira, s/nº. Vila Bom
Jardim. Açailândia – MA.

25

24

30

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

Ter 14 a 21 anos de idade.
Estar matriculado no 2º ou
3º ano do Ensino Médio ou
ter concluído.
Não há limite de idade
máxima para pessoa com
deficiência.

