EDITAL UnC REITORIA – 111/2018
Dispõe sobre o processo de inscrição para o Curso
de Auxiliar Administrativo destinado a candidatos na
condição de Jovem Aprendiz.

A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições
regimentais, FAZ SABER através deste Edital, que estão abertas as inscrições
para o Curso de Auxiliar Administrativo destinado a candidatos na condição de
Jovem Aprendiz, na Universidade do Contestado – UnC Campus Concórdia e
Mafra.
1. O curso tem como objetivo oportunizar atividades e espaços para formação
pessoal e qualificação profissional para jovens, promovendo conhecimentos voltados
ao mercado de trabalho, estimulando à convivência comunitária e pleno exercício da
cidadania, visando o perfil do profissional de Auxiliar de Administração.
2. São condições para ser considerado Jovem Aprendiz e apto a frequentar o curso
de Auxiliar Administrativo:
a) Ter idade entre 14 e 24 anos;
b) Estar regularmente matriculado na última série do Ensino Fundamental ou no
Ensino Médio da Rede Pública de Ensino;
c) Ser residente no município de Concórdia ou Mafra.
2.1 O Jovem deverá ter, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no
máximo 24 anos. Caso o candidato seja pessoa com deficiência, não haverá limite
máximo de idade.
2.2 O jovem deverá estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha
concluído o Ensino Médio ou equivalente (EJA Educação de Jovens e Adultos). A
comprovação da escolaridade do aprendiz com deficiência mental deverá ser
emitida pela Instituição de referência na deficiência que compõe o Grupo de Apoio
local, devendo considerar, sobretudo, as competências relacionadas com a
profissionalização (CLT. Art. 428, §6°).
3. Serão ofertadas 30 vagas para o Curso de Auxiliar Administrativo.
3.1 Para realização do curso cada turma deverá ter no mínimo 20 alunos, ressalvado
o direito de adiar ou não iniciar o curso que não contemple o número mínimo de
alunos.
3.2 As inscrições serão realizadas no período de 01 a 20/11/2018, na Secretaria
Acadêmica do Campus Universitário de Concórdia ou Mafra, das 13h. às 17h.
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3.3 Para fins de efetivação de matrícula o jovem aprendiz, deverá preencher ficha de
matrícula (Anexo Único) e entregar cópia dos seguintes documentos:
a) Cópia do RG e CPF do jovem aprendiz;
b) Cópia do RG do responsável pelo jovem aprendiz (para firmar o termo de
aprendizagem), se menor;
c) Cópia do CPF do responsável pelo jovem aprendiz (para firmar o termo de
aprendizagem), se menor;
d) Cópia do atestado de frequência/matrícula do Ensino Regular.
3.4 As turmas do curso de Auxiliar Administrativo da UnC, respeitando a Legislação
vigente, SIT Nº 97 de 30/07/2012 e Decreto Nº 5.598 de 1/12/2005, terão o período
de férias dos aprendizes previsto em contrato de trabalho e preestabelecidas em
cronograma; respeitando sempre os 12 meses de trabalho aquisitivos e o período de
férias escolares.
4. O curso será ofertado uma vez por semana no período vespertino, com disciplinas
virtuais e presenciais no Campus da UnC.
5. O curso será gratuito.
6. A inscrição poderá ser realizada pelo jovem aprendiz, se maior, ou pelo
responsável legal.

Publique-se e cumpra-se.

Mafra, SC, 05 de outubro de 2018.

Solange Sprandel da Silva
Reitora
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ANEXO ÚNICO
FICHA DE MATRÍCULA JOVEM APRENDIZ
EDITAL UnC REITORIA – 111/2018

Nome do Jovem:
Endereço:

Número:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (

)

Celular: (

)

Data de nascimento:

CPF:

RG:

UF Órgão Expedidor:

Data de Emissão:

Órgão Emissor:

Sexo:

Estado civil:

Naturalidade:

UF:

País:

Nacionalidade:

e-mail:
Informações do Pai ou Responsável Legal
Nome completo:
CPF:
Telefone: (

RG:
)

Celular: (

)

Informações do Mãe ou Responsável Legal
Nome completo:
CPF:
Telefone: (

RG:
)

Celular: (

)

Outras Informações
Escolaridade:
Cursou ou cursa algum programa de ensino gratuito: ( ) Sim

( ) Não

Dados IBGE
Cor ou raça: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Indígena
Possui deficiência:

( ) Sim ( ) Não

Qual:
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