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EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 

DOS CURSOS EMPREGABILIDADE
 
A Associação Beneficente Menino Jesus, no âmbito do Projeto ABMJovem 
emprego, faz saber que, no período de 
cinco) vagas para os cursos Trilha do Trabalho e Formação 
 
 

1. DOS CURSOS E VAGAS 
 

1.1. Os cursos serão ofertados em regime 
formação sobre a empregabilidade que aborda a temática: 

� Inteligência Emocional  
�  Mercado de Trabalho  
� Marketing Profissional  e a cidadania.
� Empreendedorismo 

1.2. Serão disponibilizadas 25 (vi
estejam dispostos a passar por ambas as formações
temáticas do curso. 

1.3. Os cursos terão seu início previsto para 0
2021.  

1.4. Eventuais mudanças nas datas de início e término dos cursos serão previamente comunicadas no 
site da ABMJ (www.abmj.org.br
informações publicadas sobre este Projeto. 
 

1.5. O curso trabalhará os  seguinte
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº Cursos 
1 Inteligência emocional 
2 Mercado de Trabalho
3 Marketing Pessoal 
4 Orientação Profissional 
5 Empreendedorismo
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Projeto:  

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO  
EMPREGABILIDADE & FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 

A Associação Beneficente Menino Jesus, no âmbito do Projeto ABMJovem – Formação para o primeiro 
emprego, faz saber que, no período de 11 a 18 de junho de 2021, estarão abertas as inscrições de 

vagas para os cursos Trilha do Trabalho e Formação Empreendedora, na modalidade presencial

Os cursos serão ofertados em regime Presencial, tendo como objetivo principal
sobre a empregabilidade que aborda a temática:  

e a cidadania. 

Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas, para jovens que tenham entre 14
estejam dispostos a passar por ambas as formações, bastando o interesse do candidato pelas 

erão seu início previsto para 03 de julho do ano 2021 e término 

Eventuais mudanças nas datas de início e término dos cursos serão previamente comunicadas no 
www.abmj.org.br), sendo da inteira responsabilidade dos cursistas acompanhar as 

informações publicadas sobre este Projeto.  

seguintes Conteúdos: 

Carga horária Acompanhamento
Inteligência emocional  12horas Sandra 
Mercado de Trabalho 10 horas Sandra 

 10 horas Sandra 
Orientação Profissional  20 horas Sandra 
Empreendedorismo 26 horas Vagner 

______________________________________________________________ 

MAÇÃO EMPREENDEDORA  

Formação para o primeiro 
, estarão abertas as inscrições de 25 (vinte e 

a modalidade presencial. 

objetivo principal promover a 

que tenham entre 14 e 18 anos, e 
bastando o interesse do candidato pelas 

e término 25 de setembro de 

Eventuais mudanças nas datas de início e término dos cursos serão previamente comunicadas no 
), sendo da inteira responsabilidade dos cursistas acompanhar as 

Acompanhamento Vagas 
 

25 
Adoles
centes 



 
1.6.   Os participantes que concluírem os cursos receberão os respectivos certificados emitidos pela 
Associação Beneficente Menino Jesus, a serem disponibilizados na secretaria da Instituição. 
1.7. Os cursos serão ministrados nas segundas, terças e quintas-feiras no horário de 19:00 as 21:00. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS  
 
2.1. Aos pais ou responsáveis será exigido a assinatura no contrato de acompanhamento dos cursos no 
ato da inscrição. 
2.2. Os pais ou responsável poderá ser convocado para reuniões ou conversas individuais referentes aos 
alunos. 
 
 

3. DAS INSCRIÇÔES  
 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE, na secretaria da 
Creche Comunitária Menino Jesus 
3.2. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste 
Edital. 

 

3.3. No ato da inscrição informar endereço e-mail - exclusivo do Gmail  
 

3.4. Período de Inscrições: 11 de junho/21 das 09:00 a 16:00  ao dia 18 de junho/21 (09:00 a 16:00 ). 
 
 

3.5. Condições para participarem do curso: 
a) Jovens que moram nos bairros adjacentes à instituição como: Paraíso das Piabas, Botafogo, 

Maracanã, Piedade, Menezes, Girassol, Esperança, Cristal, Cruzeiro, São Judas.  

b) Para adolescentes/ jovens, tendo idade entre 14 a 18 anos.  

c) Apresentar o número do CPF e Identidade. 

d) Para os menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelo responsável,  e apresentar o carteira de 

identidade e CPF dos pais ou responsáveis. 

e) Preencher a ficha de inscrição na secretaria da Creche Comunitária Menino Jesus, 

f) Informar o número do NIS Cartão Bolsa Família – caso estiver cadastrado no Programa. 

OBS. Constatada a falta ou irregularidade de qualquer informação, o candidato será automaticamente 

excluído do processo seletivo. 

 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO FINAL  
 
4.1. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio da análise da ficha de inscrição. 

4.2. Em 21 e 22 de junho 2021, acontecerão os agendamentos das entrevistas. 

4.3. De 22 a 25 de junho/2021 realização das entrevistas.  

OBS. Aquele candidato que não se dispor a entrevista, automaticamente será desclassificado. 



4.4. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 30 de junho/2021, exclusivamente no site da 

ABMJ (www.abmj.org.br). 

4.5. Os candidatos classificados serão comunicados por e-mail e site da ABMJ (www.abmj.org.br), nos dias 
30 de junho/2021 a 01/07/2021. 
 
 

 5. DA MATRÍCULA E EXCLUSÃO DOS CURSISTAS 
 
5.1. Todos os candidatos selecionados serão automaticamente matriculados nos cursos. 

5.2. A aprovação dos inscritos para as vagas disponíveis ocorrerá após a seleção via ficha de inscrição e 

entrevista. 

5.3. Os candidatos aprovados serão informados, por e-mail, juntamente com as primeiras orientações acerca 

dos cursos. 

5.4. Os inscritos para a seleção deverão ficar atentos para o cronograma do processo seletivo; caso algum 

candidato tenha sido aprovado e não tenha recebido o e-mail de confirmação, deverá verificar a caixa de 

spam; caso não encontre a mensagem, deverá entrar em contato com o setor administrativo da ABMJ pelo 

endereço eletrônico cr.meninojesus@yahoo.com.br ou pelo telefone (31) 9.8828-1017 ou 3638-1285 

5.5. Os candidatos inscritos deverão ter acesso à internet, pois as aulas serão remotas. 

5.6. Os candidatos selecionados que não iniciarem o curso até as 04 (quatro) primeiras aulas, 

automaticamente perderá a sua vaga, com a consequenteconvocação dos candidatos excedentes, 

conforme a ordem de inscriçãoconstante na lista de selecionados e excedentes. 

 
6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
 

6.1. A Comissão Organizadora será designada pela diretoria da ABMJ. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

7.1. Todas as informações referentes a este processo seletivo serão disponibilizadas no site da ABMJ 

(www.abmj.org.br), sendo seu acompanhamento da inteira responsabilidade dos candidatos. 

7.2. Durante o processo de seleção, são de inteira responsabilidade dos candidatos o fornecimento de 

informaçõese a atualização do seu e-mail e do endereço residencial. 

7.3. A ABMJ não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possam sofrer os candidatos em decorrência 

de informações incorretas ou insuficientes.  

7.4. Os casos omissos, no que tange à realização da seleção, serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo.  

7.5. A ABMJ reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar a seleção por motivo de força maior ou por 

baixo número de candidatos inscritos, a critério da própria Instituição, dando ampla divulgação de seus atos 

e de eventuais providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição.   



7.6. O contato com a Associação Beneficente

(31) 3638-1285 e pelo e-mail: cr.meninojesus@yahoo.com.br 

 
 

8. CRONOGRAMA:  
 

 

 
 

 

 

 

 

Ribeirão das Neves 

 

 

Período de inscrições:  

 

Entrevistas 

Resultado Final 

Aula Inaugural 

O contato com a Associação Beneficente Menino Jesus serão feitos pelo telefone: (31) 

mail: cr.meninojesus@yahoo.com.br  

 

 

Ribeirão das Neves (Justinópolis), 31 de maio de 2021.

De 11 a 18 de junho de 2021

22 a 25 de junho/2021

30 de junho de 2021

03 de julho 2020

ão feitos pelo telefone: (31) 9.8828-1017 / 

 

unho de 2021 

22 a 25 de junho/2021 

30 de junho de 2021 

2020 


