EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE
OPERAÇÃO DE PROCESSOS PETROQUÍMICOS N°01
TURMA NOITE 2023
1. ABERTURA
A empresa Innova em parceria com a ABRH Estágio e de acordo com a legislação vigente, torna pública a
abertura de inscrições no Processo Seletivo Principal para o preenchimento de 24 vagas do Curso de
Operação de Processos Petroquímios 300 horas (100% presencial), que será realizado no Centro de
Formação Profissional SENAI Nilo Bettanin, localizado na Av Presidente Vargas, n° 3023, Centro,
Esteio/RS.
2. CURSO E VAGAS
Serão disponibilizadas 24 vagas para o Processo Seletivo Principal do Curso, sendo 20 vagas disponibilizadas
ao público externo e 4 vagas disponibilizadas ao público interno da Innova (atuais colaboradores da empresa e da Unidade
de Triunfo que tenham interesse em participar do Curso de Formação), com início das aulas no 1° semestre de 2023.
Independente das vagas disponibilizadas ao público externo ou público interno da Innova, o processo seletivo
se dará com as mesmas etapas e critérios para todas as vagas.

Curso

Turnos/Horários

Operação de Processos
Petroquímicos

Turno: Noite
Das 18h30 às 22h30

3. PERFIL PROFISSIONAL PARA O CURSO
O Operador de Processos Petroquímicos é o profissional que apresenta as competências necessárias para
controlar, operar, realizar testes e ensaios em produtos e monitorar o desempenho de processos químicos
e petroquímicos, dentro dos padrões técnicos, de qualidade, segurança, saúde e preservação socioambiental
estabelecidos.
4. INSCRIÇÃO E PRÉ REQUISITOS
Somente serão aceitas inscrições para este processo seletivo dos candidatos que:
- comprovarem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
- já possuam a conclusão do ensino médio;
- já possuam ou estejam em fase de conclusão* dos cursos técnicos de Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica,
Sistemas a Gás, Eletromecânica, Soldagem, Química, Plásticos, Polímeros, Mecatrônica e afins ou das
graduações de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e afins.
* Formações de Curso Técnico devem ser concluídos até 31/12/2022, apresentando a devida
comprovação/previsão de conclusão no ato da inscrição.

5. MENSALIDADES E PARCELAS
O valor total do curso é R$ 3.900,00 (três mil e novessentos reias), sendo que a Empresa Innova irá subsidiar
75% do valor de 24 bolsas, ficando de responsabilidade do aluno o pagamento de R$ 975,00 (novecentos e
setenta e cinco reais). Este valor poderá ser parcelado em até 6x de R$ 162,50 (cento e sessenta e dois reis
e cinquenta centavos).

6. PERÍODO E LOCAL
As inscrições serão realizadas de forma online no site da ABRH Estágio, pelo endereço: abrhestagios.com.br
Processo
Seletivo

Período

Local

Inscrições

16/11/2022 até 16/12/2022

Online

7. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO
No momento da inscrição, o candidato deverá preencher e informar as seguintes informações no site da
ABRH:
-

Nome Completo
CPF e Data de Nascimento
E-mail e Telefone
Endereço Completo
Dados Acadêmicos
Aceite do termo de repasse dos dados pessoais ao Centro de Formação Profissional SENAI de
Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia em Esteio-RS.

8. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
O processo de seleção visa a inclusão de toda e qualquer pessoa com deficiência. O candidato no momento
da inscrição no Programa deve sinalizar qual o seu tipo de deficiência, pois uma equipe da ABRH vai dar
suporte em todas as etapas do processo seletivo.
9. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será composto de 04 (quatro) etapas:
1ª Etapa – Prova online;
Será realizada prova teórica de caráter eliminatório, contendo questões de raciocínio lógico e conhecimentos
gerais.
Após a conclusão da Inscrição, a prova estará disponível para ser realizada até o dia 16/12/2022 via site da
ABRH. Para acesso a prova, o candidato deve usar o mesmo login do site da ABRH (abrhestagios.com.br).
2ª Etapa – Avaliação de perfil online, apenas para aprovados na prova;
3ª Etapa – Análise curricular e entrevistas no formato online realizadas pela ABRH;
4ª Etapa – Painéis/Dinâmicas de grupo no formato online conduzidas pela ABRH com a presença dos gestores
da Innova.
Será realizada a avaliação de perfil, análise curricular, dinâmica e entrevista em grupo conforme cronograma
especificado no item 9, para a seleção de 24 alunos.
10. DATAS E HORÁRIOS
As datas do Processo Seletivo serão realizadas conforme cronograma abaixo:
Etapa/Data Horário

Formato/Informações

Prova de Raciocínio Lógico e
Conhecimentos Gerais:

On line

Até 16/12/2022
Horário: até às 18h00

Após a conclusão da Inscrição, a prova estará disponível para
ser realizada de até o dia 16/12/2022, às 18h00, via site da
ABRH.

Resultados da Prova de
Raciocínio Lógico e
Conhecimentos Gerais:

Via E-mail

17/12/2022 a 19/12/2022
Horário: 8h00 às 16h00

Candidatos irão receber o resultado da sua prova via e-mail.

Avaliação de Perfil

On line

20/12/2022 a 23/12/2022
Horário: 9h00 às 17h00

Candidatos aprovados na primeira etapa irão receber o link
para realizar a avaliação de perfil online, via e-mail cadastrado
na inscrição, no período informado.

Análise curricular e Entrevista
ABRH

Online

04/01/2023 à 12/01/2023
Horário: 9h00 às 17h00

Candidatos aprovados na segunda etapa irão receber o link de
acesso desta etapa conforme o e-mail cadastrado na inscrição.

Painel e Dinâmica de Grupo com
Innova

Online

16/01/2023 à 19/01/2023
Horário: 9h00 às 17h00

Candidatos aprovados na terceira etapa irão receber o link de
acesso desta etapa conforme o e-mail cadastrado na inscrição.

Divulgação dos Resultados

E-mail ou Telefone

23/01/2023
Horário: 10h

Todos os candidatos irão receber o retorno final do processo
seletivo pela ABRH Estágio, por telefone ou e-mail cadastrados
na inscrição.

Matrículas dos Candidatos
Aprovados:

Presencial

26 e 27/01/2023
Horário: 8h30 às 20h00

Devem ser realizadas de forma presencial no Centro de
Formação Profissional SENAI Nilo Bettanin, localizado no
seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, N° 3023, Centro/
Esteio/RS.
No momento da inscrição, o Candidato Aprovado deverá
apresentar as seguintes cópias dos documentos:
- RG;
- CPF;
- Histórico Escolar do Ensino Médio;
- Comprovante de residência;
- Certidão de Nascimento ou Casamento/União Estável;
- Ter em mãos a informação de data e cidade de nascimento da
mãe.

11. INÍCIO DAS AULAS:
As aulas terão início às 18h30 de 13/02/2023.
OBS: O link de quaisquer alterações em horários ou datas serão informadas previamente aos candidatos
participantes do processo.
Havendo alguma dúvida sobre o processo seletivo, o candidato deverá entrar em contato com a ABRH.

