
 

 

EDITAL DIVULGAÇÃO  
VAGA APRENDIZ ROTINAS ADMINISTRATIVAS INDUSTRIAIS 

 
A Veracel Celulose S/A, em parceria com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial dará início à 

formação de uma nova turma de Aprendizes para o curso de Rotinas Administrativas Industriais. O SENAI ofertará 

40 vagas e a Veracel contratará 20 jovens desta turma, para ingressarem no seu Programa de Jovens Aprendizes.  

 

Leia atentamente este Edital, ATÉ O FINAL, ANTES de realizar a sua candidatura à vaga. 

Ele contém orientações que vão FACILITAR a sua inscrição! 

 

REQUISITOS: 

 

Os requisitos estabelecidos neste edital devem ser obrigatoriamente observados antes da realização da inscrição, 
visto que o não atendimento a qualquer um deles, elimina, definitivamente, o candidato do processo seletivo: 
 

 Idade entre 14 e 21 anos e 11 meses, no ato da matrícula. Caso o Aprendiz seja pessoa com deficiência, 

não haverá limite máximo de idade para a contratação; 

 Estar matriculado e cursando no mínimo o 9° (nono) ano do Ensino Fundamental, caso não tenha 

concluído o ensino médio; 

 Possuir conhecimentos básicos em editores de texto, planilhas, navegação e pesquisa na internet, 
utilizando computadores desktop ou notebook; 

 Não ter tido contrato firmado com a Veracel em programas de aprendizagem anteriores; 

 Disponibilidade para estudar no horário de 13:00 às 17:00, durante a parte teórica e de 08:00 às 15:00, 

durante a parte prática; 

 Não estar matriculado em nenhum curso gratuito no SENAI/DR/BA, no ato da matrícula;  

 Não haver concluído, a qualquer tempo, curso de aprendizagem de conteúdo programático similar ou 

idêntico ao proposto nesse Programa de Aprendizagem, por meio do SENAI; 

 Possibilidade de celebrar Contrato de Aprendizagem com a empresa;  

 Se PCD, documentação que comprove a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO: 

 

As inscrições e os testes acontecerão SOMENTE via internet, e deverão ser realizados a partir do dia 14/03/2016 

até as 23:59 do dia 28/03/2016. A candidatura às vagas, só é possível após o cadastro de suas informações no Site 

www.veracel.com.br. Para realizar a sua candidatura faz-se necessário acessar o site www.veracel.com.br, 

localizando a opção Trabalhe Conosco. A seguir, se você NÃO POSSUIR CADASTRO no Site Veracel, deverá 

selecionar a opção Deixe o seu currículo conosco, clicar no link “Caso contrário, clique para cadastrar um novo 

currículo”, iniciar o cadastramento criando uma identificação/login para realizar o cadastro dos seus dados e em 

seguida realizar a candidatura à vaga. Se você JÁ POSSUI CADASTRADO no  Site Veracel, confira se os seus 

dados cadastrais estão atualizados, selecione a opção Conheça as nossas vagas, marque a vaga de seu 

interesse ou clique duas vezes sobre o título da vaga para abri-la e em seguida clique na opção CANDIDATURA. 

Forneça sua identificação/login e senha e clique em “Continua”. Para confirmar a candidatura você deverá 

preencher as fichas adicionais (testes) descritas abaixo e pressionar o botão “Confirma Candidatura”, localizado 

ao final da página. Após o preenchimento de todos as fichas adicionais (testes) você receberá por meio do e-mail 

utilizado para cadastro do seu currículo no site, uma confirmação de candidatura à vaga.  

 

http://www.veracel.com.br/
http://www.veracel.com.br/


 

 

 Teste de LÍNGUA PORTUGUESA (online) -  O teste é composto de 40 questões. Todas as questões são de 

múltipla escolha com apenas 01 resposta correta. As questões serão apresentadas uma a uma ao 

candidato e este terá 45 segundos para responder cada questão de gramática, ortografia, acentuação, 

pontuação e vocabulário. Para as questões de interpretação de texto terá 4 minutos para ler o texto e 

responder à questão. 

 Teste de RACIOCINIO LÓGICO (online) - O teste é composto de 15 questões, com duração máxima de 15 
minutos. Todas as questões são de múltipla escolha com apenas 01 resposta correta. As questões serão 
apresentadas uma a uma e o candidato terá 60 segundos para responder cada questão individualmente. 

 Perfil comportamental VAGAS ETALENT (online) – A avaliação é composta de 24 perguntas e o candidato 
terá até 12 minutos para respondê-las; 
 

Serão considerados inscritos para a vaga, os candidatos que cumprirem todas as etapas descritas anteriormente. 

Para preenchimento das vagas do curso Rotinas Administrativas Industriais que será ofertado pela Veracel em 

parceria com o SENAI, serão selecionados os 40 candidatos que apresentarem os melhores desempenhos e notas, 

considerando os resultados de todos os testes aplicados online.  

 

A Veracel selecionará entre os 40 candidatos aprovados no processo seletivo para o curso, os 20 que 

apresentarem os melhores desempenhos e notas nos testes online, para participação de uma etapa de Exames 

Médicos. Os aprovados nesta etapa deverão entregar os documentos solicitados neste Edital para serem 

admitidos pela Veracel. 

 

Ao final do processo seletivo todos os candidatos receberão um retorno por meio do Site da Veracel.  

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E TESTES VIA INTERNET: 
 

 É possível que ocorram problemas ao efetuar o cadastro a partir de celular. Desta forma aconselhamos os 
Jovens que querem participar do Processo de Seleção, que executem as inscrições e provas online a partir 
de um computador; 

 Escolha um ambiente tranquilo. Isso aumenta suas chances de concentração. Evite responder se estiver 
apressado. Não peça ajuda para preencher. As respostas são exclusivamente suas. Não divida sua atenção 
com outras atividades. Feche sites de relacionamento, e-mail e não converse ao telefone;  

 Certifique-se de que seu computador tem boa conexão com a internet e as configurações do seu 
navegador. Esteja seguro que não terá problemas durante o preenchimento;  

 Use os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox, pois o VAGAS.com.br, que é o site onde fica 
armazenada toda a base de currículos da Veracel, funciona melhor com eles; 

 Não há como dar pausa, reiniciar ou retornar a questão em nenhum momento do teste. Uma vez iniciada 
a prova, ela não poderá ser interrompida;  

 Se sua conexão cair durante o preenchimento dos testes de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico, não se 
preocupe. Clique novamente no link recebido para realização do teste e reinicie seu preenchimento. O 
sistema permite 3 tentativas para você finalizar os testes. 
 

DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADA PELOS CANDIDATOS: 

 Certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento; 

 CPF;  

 RG;  

 Certidão de registro no PIS, obtida na Caixa Econômica Federal, caso seja cadastrado no PIS - Programa de 

Integração Social;  

 Título de Eleitor; 

 Carteira de trabalho Original (Não será aceito protocolo de emissão da carteira); 

https://site.vagas.com.br/VAGASeTalentCand.asp


 

 

 Certificado de Reservista (sexo masculino);  

 Comprovante de residência; 

 Comprovante de Escolaridade - Certificado ou Diploma, quando for o caso. 

 

Somente serão contratados pela Veracel os candidatos que apresentarem toda documentação solicitada. 

 

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO PELA VERACEL 

 

Módulo Valor do Salário 

Básico e Específico (teoria em sala de aula)  Salário Mínimo-Hora, vigente 
na época da contratação. Prática na Empresa 

 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS JOVENS CONTRATADOS PELA VERACEL: 

 Alimentação: Durante a etapa teórica a refeição será de responsabilidade do aluno e durante a etapa 
prática, nas dependências da Veracel;  

 Transporte: Vinda do Local de Origem x Local do Curso e Local da parte prática x Volta para Local de 
Origem;  

 Plano de Saúde (Básico); 

 Plano Odontológico (Básico); 

 Seguro de Vida em Grupo. 

  

LOCAL DE CURSO E DATA DE INICIO DAS AULAS: 

 Básico e Específico (teoria em sala de aula) – SENAI - Eunápolis 

 Prática na Empresa – Dependências da Veracel Celulose S/A 

 Início das aulas: 07/06/2016 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Somente serão aceitas as inscrições realizadas no Site da Veracel; 

 A apresentação de dados ou documentos falsos/inexatos, bem como a não apresentação dos 
documentos exigidos por este edital para comprovação das informações prestadas no ato da inscrição, 
determinarão o cancelamento da inscrição; 

 Toda a comunicação com os candidatos será realizada por meio do e-mail utilizado para cadastro do 

currículo no Site da Veracel.  

 

Atenciosamente. 

Recrutamento e Seleção 

Coordenação de Recursos Humanos 


