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Anexo I 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO 

Regulamento para inscrição dos candidatos ao Curso de “Programa 

Aprendizagem em confecção de estopa – auxiliar de confecção aprendiz”, 

do Programa Jovem Aprendiz para pessoas com Deficiência Intelectual, com 

início em 03 de outubro de 2016 e término em 29 de março de 2017: 

1. Idade: A partir dos 14 anos (Para o adolescente ou jovem aprendiz com 

deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação como 

aprendiz e continuidade do contrato de aprendizagem profissional 

manutenção, atendendo o que consta no art. 428, § 5º da CLT); 

2. Escolaridade: cursando o ensino fundamental ou educação de jovens e 

adultos, 1ª fase, anos iniciais; 

3. Perfil do Público Beneficiário: adolescentes jovens e adultos com 

deficiência intelectual e múltipla; 

4. Vagas: 25; 

5. Duração do curso: 01 ano e 04 meses;  

6. Carga horária: 2ª feiras e 4ª feiras das 13h ás 17:30h em sala de aula 

(teoria), e outros dias na empresa e/ou entidade formadora/qualificadora 

de 3ªfeira,5ª feira e 6ª feira (prática/4h/dia) no período da tarde; 

7. Local do Curso: APAE de Maringá; 

8. Jornada de trabalho: horas semanais; 

9. Documentos: a) certidão de nascimento; b) carteira de identidade; c) 

CPF; d) titulo de eleitor; e) CTPs; f) comprovante de residência recente; 

g) atestado de vacinação; h) declaração de matricula; i) reservista; j) 

laudo médico com CID; l) 1 foto 3x4 (atual); 

10. Critérios: pessoas com deficiência intelectual da comunidade  e ou 

matriculadas nas escolas mantidas pela APAE de Maringá. 
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Obs.: todos os aprendizes terão registro em Carteira de Trabalho, 

salário hora trabalhada, acompanhados pela equipe/coordenação do 

projeto da APAE. 

O interessado procure pela APAE de Maringá – (44) 3255 2055 - 

Falar com a Psicóloga Carla Beatriz Machado- Seleção a partir de 25 

de junho de 2016 
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