
 

 

 

 

EEDDIITTAALL  

Programa Jovem Aprendiz do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de 
Santo André 

 Curso de Aprendizagem Industrial 

 Qualificação: Padeiro Industrial 

 Destinado a jovens entre 16 e 23 anos (desde que complete o curso antes dos 24 
anos) que estejam cursando no mínimo a 1ª série do Ensino Médio; 

 Contrato especial com duração máxima de 1 ano e registro em carteira; 

 Perfil: Fabrica pães, produtos de confeitaria e derivados, manuseando 
adequadamente matérias-primas, insumos, produtos e subprodutos, em locais 
apropriados, utilizando equipamentos, utensílios e acessórios, de acordo com 
princípios básicos de higiene, segurança e qualidade e respeitando princípios de 
ética profissional. 

 

 Jornada, curso e contrato de aprendizagem 
 

 Jornada Escola (20h semanais); 

 Jornada Empresa (20h semanais);  

 Período de realização do curso: de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 (800 
horas); 

 Data de início do curso (previsão): 21/01/2013 - Término do curso: 20/12/2013 
1º semestre: 
Início: 21/01/2013 
Término: 21/06/2013 
 
2º semestre: 
Início: 18/07/2013 
Término: 20/12/2013 
 

 Recesso escolar: de 27/06/2013 a 17/07/2013  
 

 Vagas 
 

 Serão ofertadas 16 vagas.  
Obs. As vagas ofertadas correspondem ao total de reserva de vagas encaminhadas pelas 
padarias e efetivação do contrato de aprendizagem. 

 
 Benefícios oferecidos  
  

 Ao empregado aprendiz é garantido o salário mínimo hora, considerado pra tal fim o 
valor do salário mínimo fixado em lei, salvo condição mais benéfica garantida ao 
aprendiz em instrumento normativo (convenção ou acordo coletivo do trabalho) ou 
por liberalidade do empregador. 

 Uniforme 

 Outros benefícios de acordo com disponibilidade da empresa 
 

 



 

 

  
 Processo seletivo 
 

 Composto de 2 etapas 

 Primeira etapa, objetiva - caráter eliminatório: 

 Prova de conhecimentos relacionados à Matemática, Ciências e Português a nível 
de ensino fundamental. 

 Segunda etapa, entrevista – caráter eliminatório:  

 Tem como objetivo avaliar a aptidão para o cargo 
 
  Divulgação 
 

 Por meio de correspondência encaminhada às padarias que contratam aprendizes. 
Considerar  

       indicação de funcionários das padarias associadas e pessoas da comunidade do 
entorno da padaria. 

 Divulgação: 15/10/2012 a 26/10 2012 
 
 Informação e orientação profissional 
 

 Tem como objetivo colaborar na decisão do aluno pela realização ou não do curso, 
por meio da apresentação do perfil profissional do padeiro industrial, posição 
profissional no mercado de trabalho, salários, empreendedorismo e 
conhecimentos correlatos à área. 

 Data: 27/10/2012 (sábado) 

 Local: Escola SENAI “A. Jacob Lafer” - Av. Santos Dumont, 300 – Bairro Ipiranguinha 
Santo André 
 Telefone: (11) 4972-7300 

 Horário: das 13h às 17h  

 Participantes: Candidatos e familiares 
 
 Inscrições 
 

 Devem ocorrer após a sessão de informação e orientação profissional 

 Data: de 27/10/2012 a 01/11/2012 

 Local de inscrição: Escola SENAI “A. Jacob Lafer”  

 Apresentar originais do RG, CPF,  Declaração de Escolaridade e Carta de 
Encaminhamento da Empresa (Papel Timbrado com CNPJ e assinatura do 
responsável pela Empresa). 

  
 Seleção 
 

Prova de conhecimentos gerais 

 Data: 18/11/2012 
 

Prova de aptidão 

 Data: 26 a 28/11 

 Resultado: 30/11/2012 às 9h 

 Retirar lista de documentação necessária para a matrícula. 
 
 Matrícula 
 

 De 03 a 4/12/2012 
Com a apresentação de toda documentação solicitada no dia do resultado. 



 
 
 

  
 Local de realização do curso 
 

 Escola: SIPAN – Rua Marechal Hermes, 187 – Bairro Jardim – Santo André 

 Empresa: Padaria patrocinadora do Aprendiz 
 

 Condições gerais 
 

Pessoas com deficiências 
 

 Assegurado o direito das pessoas com deficiência participarem do programa desde 
que as atribuições estabelecidas para o programa não sejam incompatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. Deverá apresentar laudo médico atestando a 
espécie e o grau da deficiência; 

 Reserva de vagas pelas padarias conforme cota de aprendizes (enviar documento 
sobre reserva de vagas) 

 Encaminhar pedido de reserva de vaga orientando as padarias sobre o EVT 

 Informar sobre data e local da informação e orientação profissional 

 

 


