
 

 

Edital de Seleção para Treinamento Gratuito de Operadores de 
Máquinas Florestais da Veracel. 

 
A Veracel Celulose S/A lança mais uma edição do curso para formação de Operadores de 
Máquinas Florestais – Harvester, com o objetivo de capacitar gratuitamente para o mercado de 
trabalho. Serão disponibilizadas 20 vagas. 
 
1 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES: 

 Ensino Fundamental completo (antiga 1ª à 8ª série); 

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima C para realização da   

fase prática; 

 Documentação que comprove a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada, se 

PCD. 

2 - INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 25/07/2016 a 05/08/2016, de acordo com as 
informações abaixo: 

 

 Até as 23:59 do dia 05/08/2016, por meio do site da Veracel, acessando o link: 

www.veracel.com.br. Localize a opção Currículo – Veja Vagas – Digite o nome da 

vaga acima – Clique no título para abri-la e terá o acesso para candidatar-se. A 

candidatura às vagas, só é possível após o cadastro de suas informações no site. 

Para cadastrar-se você deverá localizar a opção Currículo – Cadastrar-se.  

 Os currículos podem ser entregues: 

 

Opção 1 – Numa urna identificada com o nome: Seleção para Treinamento Gratuito 

de Operadores de Máquinas Florestais da VERACEL, que ficará disponível na 

Portaria do Núcleo Florestal (Viveiro da Veracel), localizada à Rodovia BR 101 – KM 

714 (em frente ao IFBA – Cidade de Eunápolis), de 8h às 17h, durante todos os dias 

da semana; 

 

Opção 2 – Numa urna identificada com o nome: Seleção para Treinamento Gratuito 

de Operadores de Máquinas Florestais da VERACEL, que ficará disponível no CRAS - 

Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Avenida 13 de maio, nº 490 

– Centro, na Cidade de Itagimirim, de segunda a quinta-feira de 08:00 às 17:00, com 

intervalo de 12:00 às 14:00 para almoço e às sextas-feiras, de 08:00 às 14:00. O CRAS 

não abre aos sábados e domingos. 

 

3 - DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADA PELOS CANDIDATOS:  
 

 Documento Comprobatório de conclusão do Ensino Fundamental; 

 Carteira Nacional de Habilitação - Categoria mínima C para realização da fase prática; 

 Comprovante de residência; 

 Documento que comprove a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada (em caso 

de pessoa com deficiência) 

 Somente poderão ser matriculados ao curso os candidatos que apresentarem toda 

documentação acima citada. 

 

 

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


 

 

4 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Avaliação das inscrições (Análise curricular)  

 Teste Psicológicos; 

 Dinâmicas de Grupo; 

 Entrevista por Comitê de Seleção; 

 Prova de habilidades (Teste no simulador); 

 Exames; 

3 - ESCOPO E HORÁRIO DO TREINAMENTO 
 O curso será ministrado de segunda a sexta-feira das 18h30min às 21h30min sendo divido 
em 02 (duas) fases, sendo elas: 

a. FASE 01 - ETAPA TÉORICA (80 horas) E SIMULADOR VIRTUAL (40 horas): Noções 

básicas de procedimentos administrativos, Segurança operacional, Procedimento e 

cuidados com o meio ambiente, Simbologia dos equipamentos, Manuais técnicos, Estrutura 

e componentes dos equipamentos, Noções básicas de operação, planejamento de trabalho 

e técnicas de colheita, Qualidade Operacional, Trabalho em equipe. 

b. FASE 02 – ETAPA PRÁTICA (120 horas): Treinamento prático com equipamento focando 

em segurança e planejamento operacional, técnicas de colheita e exercícios práticos de 

derrubada e processamento de árvores. 

4 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
FASE 1: TREINAMENTO TEÓRICO E SIMULADOR – Serão selecionados para esta etapa 20 
participantes. 

 Avaliação das inscrições (Análise curricular)  

 Teste Psicológicos; 

 Dinâmicas de Grupo; 

 Entrevista por Comitê de Seleção; 

 Prova de habilidades (Teste no simulador); 

 Estabelecimento de Ranking; 

 Exames; 

FASE 2: TREINAMENTO PRÁTICO – Serão selecionados para esta etapa 10 participantes dentre 
os que realizaram a FASE 1. 

 Desempenho individual na FASE 1; 

 Avaliação comportamental; 

 Entrevista por Comitê de Seleção; 

 Frequência em sala na FASE 1 

5 - LOCAL DE CURSO E DATA DE INICIO DAS AULAS: 

 Curso teórico e Simulador Virtual – Itagimirim-BA (Local a definir); 
 Curso prático – Itagimirim-BA (Local a definir); 
 Início previsto das aulas das aulas: 05/09/2016 

 6 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO PELA 
VERACEL: 
  

 O treinamento de Operadores de Máquinas Florestais se dá de forma voluntária e 

independente por parte da VERACEL, não se constituindo como promessa e/ou início de 

contratação dos participantes pela empresa VERACEL CELULOSE. 

 As aulas teóricas e em simulador virtual acontecerão na cidade Itagimirim – BA. A Veracel 

não disponibilizará transporte para os candidatos selecionados participarem da etapa – 

Fase 1. Será fornecido transporte apenas para os selecionados para a FASE 2 – Etapa 



 

 

prática, partindo este do município de Itagimirim. (Itagimirim X Local de Treinamento 

Prático) 

 A Veracel se reserva o direito de alterar as condições estabelecidas, neste edital, a seu 

exclusivo critério, bem como cancelar o treinamento antes ou durante do início de sua 

realização; 

 Critérios para emissão de Certificado de Conclusão da FASE 1 – Etapa teórica e simulador 

virtual: 

o Freqüência mínima de 90%; 

o Média 7,0 (Sete) nas avaliações de aula. 

 Quaisquer dos participantes poderá ser desligado do programa de treinamento, bem como 

incluídos outros, a critério exclusivo da Veracel; 

 Caso ocorram desistências ou desligamentos do curso até a carga horária da FASE 1 de 

20 horas, outros candidatos, poderão ser convidados, de acordo com ranking estabelecido 

no processo seletivo da FASE 1. As aulas (até 20 horas) serão repostas em horários 

extraordinários em comum acordo com os participantes e instrutores Veracel; 

  Ao finalizar o treinamento não há estabelecimento de promessa de vaga de trabalho ou 

afim, de igual forma, não se constituindo qualquer direito a ressarcimento, rescisão ou 

qualquer outra providência por parte da Veracel. 

 Durante a etapa de entrevistas do processo seletivo da FASE 1, o participante do 

treinamento deverá ler e preencher atentamente a ficha de inscrição assumindo o 

compromisso de zelar pelo bom uso dos equipamentos, apetrechos, material didático e 

tudo mais que lhe for fornecido ou por ele usado, se responsabilizando pelos atos 

promovidos no manejo, restituindo-os em ideal estado de conservação ao término do 

treinamento ou quando solicitado, imediatamente. 

 A Veracel atuará como disseminadora de conhecimento técnico, sem qualquer 

responsabilidade quanto ao uso posterior do participante do quanto aprendido, devendo os 

participantes cumprirem todas as orientações e regramentos aplicáveis. 

 Qualquer disposição faltante, controversa ou omissa deste edital será dirimida a critério 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; 

 A simples participação no treinamento implica no total e integral reconhecimento das 

condições e aceitação irrestrita deste Edital. 

Atenciosamente, 
Recursos Humanos 

Coordenação de Recursos Humanos Veracel. 
 


