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DATA PROCESSO SELETIVO
18 de maio de 2021 DIVULGAÇÃO DO EDITAL

18 a 22 de maio de 2021 INSCRIÇÕES (ON - LINE)

25/05 à 01/06 de 2021
CONVOCAÇÃO APROVADOS PARA 

ENTREVISTA (ON - LINE)

27/05  à 02/06 de 2021 ENTREVISTA (ON - LINE)

09 de junho de 2021
CONVOCAÇÃO APROVADOS PARA O 

TESTES PSICOLÓGICOS

10 e 11 de junho de 2021 TESTES PSICOLÓGICOS

18 de junho de 2021 RESULTADO FINAL

CRONOGRAMA

PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ 

A Fundação Educacional Jayme de Altavila – FEJAL, CNPJ nº.

12207742-0001/71, com sede na Rua Cônego Machado nº.

917, CEP: 57051-160, Farol Maceió/AL, com base na

Consolidação das Leis do Trabalho, Capítulo IV – Da Proteção

do Trabalho do Menor, na Lei nº. 10.097, de 19/12/2000, torna

pública a realização de processo seletivo para contratação

especial de jovens aprendizes na formação de Assistente

Administrativo, em conformidade com os arcos ocupacionais

previstos na Portaria – MTE nº 615 de 13/12/2007.



1. DO CARGO E QUANTIDADE DE VAGAS 

Cargo Requisitos Carga 
Horária

Vagas

Jovem Aprendiz 
(Assistente 
Administrativo)

• Jovem na faixa
etária de 14 a 24
anos;

• Estar matriculado
em alguma
instituição de
ensino (nível
fundamental,
médio ou superior);

• Não possuir
experiência
profissional com
registro na carteira
de trabalho
(primeiro
emprego);

20h 
semanais

58 vagas, sendo:

• 30 vagas destinadas ao 
público geral. 

• 10 vagas destinadas a 
acadêmicos do Cesmac. 

• 5 vagas destinadas a 
pessoas com deficiência.

• 5 vagas destinadas aos 

jovens do Fórum da 
Infância e Juventude da 
Capital  - 28ª Vara Cível da 
Capital Infância e 

Juventude.
• 4 vagas para Arapiraca.
• 2 vagas para Palmeira dos 

índios;
• 2 vagas para Marechal 

Deodoro.

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições dos candidatos para participar do processo de seleção

do programa Jovem Aprendiz Cesmac 2021, serão feitas

exclusivamente, no site oficial do Centro Universitário Cesmac, através

do link: http://bit.ly/JovemAprendizCesmac

2.2 Os candidatos deverão cadastrar os currículos do dia 18 a 22 de

maio 2021. E serão selecionados pelo Departamento de Gestão com

Pessoas.

http://bit.ly/JovemAprendizCesmac


2.3 Os candidatos que já cadastraram seus currículos,

anteriormente, no TRABALHE CONOSCO, deverão fazer

uma atualização nos seus dados e ao final salvar na mesma

página do cadastro.

3. O PROCESSO SELETIVO

3.1 O Processo Seletivo do programa Jovem Aprendiz Cesmac

consistirá nas seguintes etapas:

a) Divulgação do EDITAL – dia 18 de maio de 2021;

b) Cadastramento dos candidatos e seus respectivos currículos no

site do Cesmac – de 18 a 20 de maio 2021;

c) Convocação das entrevistas on-line – através do

WhatsApp/telefone do Setor de Gestão com Pessoas no dia 25/05 à

01/06 de 2021;

d) Entrevistas on-line – período: 27/05 a 02/06/2021;

e) Convocação para os testes psicológicos – através da lista no site

do Cesmac no dia 09 de junho de 2021;

f) Aplicação dos testes psicológicos – dia 10 e 11 de junho de 2021.

Em local a ser comunicado na convocação;

e) Resultado final – através da lista no site do Cesmac - dia 18 de

junho de 2021.

3.2 As etapas de convocação dos candidatos por WhatsApp/telefone

terão um limite de resposta em até 24h. Após isso o candidato está

automaticamente eliminado do processo seletivo;

3.3 Todas as etapas de avalição do processo seletivo do programa

Jovem Aprendiz Cesmac 2021, conduzidos pelo Departamento de

Gestão com Pessoas e terão caráter eliminatório no processo de

seleção.



3.4 Todos os artigos citados acima podem estar sujeitos a
mudanças sem aviso prévio, ficando a critério da equipe do
Departamento Gestão com Pessoas do CESMAC, responsável
pelo processo.

4. DA ENTREVISTA ON-LINE

4.1 A entrevista on-line será realizada via chamada de vídeo pelo

aplicativo WhatsApp, em hora marcada na convocação do candidato.

4.2 O Departamento de Gestão com Pessoas não se responsabilizará

por quaisquer problemas durante a vídeo chamada.

4.3 Nos casos de pessoas com deficiência, qualquer dificuldade que

vier apresentar em algumas das etapas poderá solicitar a presença dos

responsáveis durante as etapas.

4.4 A entrevista on-line deverá ser apenas com a presença do jovem,

salvo nos casos de deficiência.

4.4 Os candidatos que não responderem as mensagens ou ligações

durante o processo seletivo 2021 em até 24h, estarão

automaticamente eliminados.

4.5 Os candidatos não convocados até o prazo previsto, poderão

entrar na lista de reserva para futuras vagas.



5. DA CONTRATAÇÃO

5.1 Os candidatos selecionados irão ingressar em um curso de

aprendizagem em uma instituição formadora.

5.2 A remuneração será de 50% do salário mínimo mais vale

transporte.

5.3 O contrato especial de aprendizagem terá duração de 24 (vinte e

quatro) meses.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail

jovemaprendiz@cesmac.edu.br ou pelos telefones:

3215-5141 | 3215-5026.

Maceió, 24 de maio de 2021.

Fundação Educacional Jayme de Altavila - Fejal


