
VAGAS PARA JOVEM APRENDIZ - GRUPO HERVAL EM BEZERROS

>>Temos vaga para Jovem Aprendiz – Assistente Administrativo

Oportunidade para jovens, mesmo sem experiência, e que querem conseguir o
primeiro emprego e entrar no mercado de trabalho. Segue abaixo algumas informações:
* As vagas são para ambos os sexos;
* Estar estudando a partir do 8º ano do ensino fundamental;
* Ter idade entre 14 a 24 anos (para pessoas com deficiência comprovada, não há idade
máxima);
* Será 4 horas de expediente por dia (na fase escolar será na parte da manhã, na fase indústria
poderá ser pela manhã ou à tarde);
* Irá fazer o curso no Senai, na parte da manhã, de Assistente Administrativo, sendo ao todo
12 meses de curso. O curso será desenvolvido no modelo sequencial, fase escolar + práticas
na empresa ou poderão ser desenvolvidos no modelo dual, após 40h de fase iniciará a
dualidade;
* O curso inicia em 16/12/2022;
* Receberá uma bolsa de meio salário, alimentação na empresa quando estiver na fase
industrial do curso e transporte para o deslocamento.

>>Temos vaga para Jovem Aprendiz – Auxiliar de Linha de Produção Industrial

Oportunidade é para jovens, mesmo sem experiência, que querem conseguir o
primeiro emprego e entrar no mercado de trabalho. Segue abaixo algumas informações:
* As vagas são para ambos os sexos;
* Estar estudando a partir do 9º ano do ensino fundamental;
* Ter idade entre 18 à 24 anos (para pessoas com deficiência comprovada, não há idade
máxima);
* Será 4 horas de expediente por dia (na fase escolar será na parte da manhã, na fase indústria
poderá ser pela manhã ou à tarde);
* Irá fazer o curso no Senai, na parte da manhã, de Auxiliar de Linha de Produção Industrial,
sendo ao todo 14 meses de curso. O curso será desenvolvido no modelo sequencial, fase
escolar + práticas na empresa, com exceção do curso de Assistente administrativa que
poderão ser desenvolvidos no modelo dual, após 40h de fase iniciará a dualidade;
* O curso inicia em 16/12/2022;
*Receberá uma bolsa de meio salário, alimentação na empresa quando estiver na fase
industrial do curso e transporte para o deslocamento.

ATENÇÃO: Os currículos devem ser enviados para o e-mail geison.silva@herval.com.br ou
pelo telefone (81) 9-7116-0218.
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