CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL
Documentação:





Carteira de trabalho (Xerox e original);
RG e CPF (Xerox e original);
Reservista para candidatos do sexo masculino (Xerox e original);
Comprovante de residência (Xerox e original);

Das inscrições para o processo seletivo:



Inscrição no CEMEPRO – Rua Celso Vilhena Mendes, 30 – Xororó, das 09:00 as 17:00
horas do dia 04/11 a 06/11/2019.
Apresentação de todos os documentos exigidos no ato da inscrição;

Do Processo Seletivo:


Processo Seletivo realizar-se-á dia 08/11/2019 às 09:00 horas no CEMEPRO;

*a inscrição não garante a participação no curso, apenas assegura a presença no processo
de seleção dos candidatos.

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EVIDENCE BALLET E SOBRE O CARGO E
BENEFÍCIOS
Costureiro
Descrição do cargo: passar traseira nas sapatilhas.

Departamento – Pesponto
Linhas de reporte
·

Encarregado – Ana Maria Santos

·

Gerente Produção – Daniele Ribeiro Andrade

‘

·

Diretor De Produção – José Luís Bisi

·

Departamento Pessoal/ Rh – Viviane Martins

Principais informações sobre a empresa, incluindo aspectos sobre a cultura da empresa e
evolução de carreira.

Cultura Evidence Ballet
Esperamos que nossos colaboradores e parceiros tenham sinergia com a cultura abaixo
1.

Ter amor pelo que faz

2.

Ser inspiração para colegas e clientes

3.

Ser colaborativo

4.

Ter a inovação como base

5.

Busca sempre a melhoria continua de suas atividades, e capacitação.

6.

Compartilhar conhecimentos

7.

Dar sempre o feedback sincero de forma cortês.

8.

Olhar crítico localizar falhas e propor soluções.

Principais responsabilidades –
* costurar com o máximo de atenção qualquer peça,
* observar a tonalidade da traseira com a obra,
* observar se a costura não está saindo com o ponto solto.

Qualificações exigidas:
É necessário possuir conhecimentos de cálculos básicos nas quatro operações (adição,

‘

subtração, divisão e multiplicação), ser alfabetizado, ler e compreender textos simples.
Importante que o estudante seja escolarizado e que tenha conhecimento básico das 4
operações matemáticas. Ele vai precisar dessa bagagem para medir, cortar tecidos e fazer
moldes.
Além disso, ter habilidade motora e básica no manuseio de máquina de costura.

·

Idade mínima: 18 anos

·

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

·

Sexo: feminino e masculino

Requisitos conforme cultura empresarial:

·
Paixão – ter amor pelo que faz, ser inspiração para demais colaboradores, se apaixonar
pela marca e empresa.
·

Comunicação – objetiva, clara e com respeito ao próximo.

·
Profissionalismo - trabalhar em equipe, ter olhar crítico nas tarefas exercidas, qualidade
no serviço entregue, propor melhorias no setor ou na função, ajudar o colega de trabalho a
exercer sua função e ensiná-lo quando necessário, tratar outros colaboradores e supervisores
conforme gostaria de ser tratado (respeito), manter sigilo de informações no que desrespeito a
empresa.
·
Inovação – estar sempre disposta a evolução profissional, crescimento e busca de novos
conhecimentos dentro do setor e dentro de outros departamentos, ser uma pessoas pro
ativas, com iniciativa, atitude e tomadora de decisão.

Salário e benefícios:
Salário: R$ 1.084,24 Inicial

‘

Benefícios:
*Convênio com Acic, obtendo descontos em laboratórios e médicos e principalmente 20% de
desconto em faculdades conveniadas
*Convênio com farmácias
*Projeto Social Evidence onde filhos tem direito ao ballet - Ballet Juliana Godtsfriedt
*Seguro de vida
*Vale Cesta Básica
*Convênio com Academia Atlética e Renata

Atuará executando:
Carga horária: Segunda a sexta das 07:00 ás 17:03

‘

