
                                                                    
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO JOVEM APRENDIZ FEEVALE 

 
EDITAL Nº. 18/2021 - PROPPEX 

 
A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da 

Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na ERS-239, n.º 2755, Bairro 

Vila Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada 

por João Alcione Sganderla Figueiredo, TORNA PÚBLICO a alteração do cronograma 

o processo seletivo do projeto de extensão Jovem Aprendiz Feevale.  

 
 
3.2 DO CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação* do edital  28/01/2021 

Período de inscrições, conforme Fase 1 do item 3.3  
01/02 a 22/02/2021,  

até as 18 horas 

Publicação* das inscrições homologadas  24/02/2021, após as 18h 

Período de recurso** das inscrições não homologadas 25/02/2021, até as 17h 

Publicação* da lista final das inscrições homologadas 
para a realização da prova de conhecimentos gerais 

26/02/2021, após as 18h 

Aplicação da prova de conhecimentos gerais, conforme 
Fase 2 do item 3.3 

01/03/2021,  
das 15 horas às 17 horas 

Publicação* da listagem dos candidatos pré-
selecionados  

02/03/2021, após as 18h 

Entrevistas coletivas online com os candidatos pré-
selecionados conforme Fase 3 do item 3.3 

03 e 04/03/2021 

Publicação* da listagem dos candidatos selecionados e 
dos suplentes  

10/03/2021, após as 18h 

Período de recursos**  11/03/2021, até as 17h 

Reunião online com responsáveis dos candidatos 
selecionados e dos suplentes 

13/03/2021, às 10h 

Início das aulas do projeto  15/03/2021 

 



                                                                    
 
 
 

 

*A publicação das informações será realizada no site www.feevale.br/jovemaprendiz. 

** Até as 17h, mediante a registro ao e-mail do projeto  jovemaprendiz@feevale.br. 

 
O recurso é disponibilizado aos candidatos como uma alternativa para solicitação de 

informações adicionais ou questionamento sobre alguma das etapas do processo seletivo e 

suas homologações.  

 
 
Em caso de dúvidas ou informações, entrar em contato pelo telefone 3586.8800 ramal 

9000 ou pelo e-mail jovemaprendiz@feevale.br. 

 

Novo Hamburgo, 19 de fevereiro de 2021.  

 

 

João Alcione Sganderla Figueiredo, 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. 
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