
                                                                    
 
 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO JOVEM APRENDIZ FEEVALE 

ADITAMENTO - EDITAL N.º 04/2019 - 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 pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - PROPPEX, 

TORNA PÚBLICA o aditamento do EDITAL N.º 04/2019 – PROPPEX referente ao 

número de alunos selecionados para ingressar no projeto Jovem Aprendiz no ano 

de 2019. 

Inclui-se 3 (três) vagas adicionais na seleção do projeto Jovem Aprendiz em 2019 

contabilizando 63 jovens, que serão preenchidas por meio do chamamento de 

suplentes. Sendo 1 vaga para o turno da manhã, de forma a compor 31 vagas e 2 vagas 

no turno da tarde, compondo 32 vagas. 

A ampliação de vagas está pautada na demanda de contratação das empresas 

da região, que ultrapassou o número total de selecionados e considera ainda a 

capacidade da sala e do laboratório alocados para realização das aulas que comportam 

a quantidade de alunos acrescida.  

 Reconsiderando essa informação, apresenta-se correção no item IV e informação 

adicional no item V da questão 4, passando a vigorar o seguinte texto: 

 

4. DO RESULTADO 

 A classificação dos candidatos selecionados acontecerá pelo atendimento aos 

seguintes critérios: 

I. cumprir todas as fases do processo seletivo; 

II. preencher os requisitos dispostos no item 2 deste edital; 

III. obter média mínima de 50% na prova de conhecimentos gerais; 

IV. oferta de 30 vagas no turno da manhã e 30 vagas no turno da tarde; 

V. as vagas por turma podem ser ampliadas por demanda de contratação das 

empresas e respeitada a capacidade de espaço. 

 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 

 

Novo Hamburgo, 30 de abril de 2019. 

 

             
  

 

 

               João Alcione Sganderla Figueiredo, 

         Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
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