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REGULAMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DA FACULDADE 

DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA - FERA 

 

NORMAS GERAIS 

 

 

 CAPÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO E NATUREZA 

 

 

Art. 1º - Este regulamento tem como finalidade oferecer vagas, normas, instruções e 

informações relativas ao processo seletivo para vaga no programa  Jovem Aprendiz da 

Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA. 

                                          

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS E DIRETRIZES 

 

Art. 2º São objetivos do Programa Jovens Aprendiz da Faculdade de Ensino Regional 

Alternativa - FERA: 

 

I - Oportunizar aos Jovens que estão cursando o ensino médio oportunidade de 

aprender uma profissão dentro dos setores da faculdade.  

II - Desenvolver suas habilidades, analisar situações e propor mudanças no seu 

ambiente social e econômico; 

II – Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das 

deficiências individuais, e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 
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III - Possibilitar aos jovens o desenvolvimento de sua capacidade científica e criativa na 

área de marketing ou em outras áreas do conhecimento profissional, através do uso de 

métodos relevantes para a obtenção de dados e análise; 

IV- Abrir oportunidades de conhecimento e prática para atuar no mercado de trabalho; 

 V - Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores, internos e externos. 

VI – Participar primeiramente do curso profissionalizante em Marketing e Publicidade 

Empresarial ofertado gratuitamente pela Faculdade à comunidade; 

VI - Promover a integração da Faculdade com a Comunidade; 

 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 3º - O Processo Seletivo será composto pelas seguintes etapas: 

I - Cumprir os pré-requisitos do edital do Projeto Jovem Aprendiz 

II - Participar do curso de Marketing e Publicidade Empresarial ofertado pela Faculdade 

e responder o questionário final. 

I - Ter destaque nas atividades do curso Teóricas e Práticas e na avaliação final do 

curso. 

III – Melhor desempenho na redação. 

 

CAPÍTULO IV 

CONTRATAÇÃO  

 

Art. 4º O (s) candidato (s) selecionado (s), com base na quantidade de vagas ofertadas 

e nos critérios do edital do processo seletivo serão convocados para os seguintes 

procedimentos estabelecidos pela faculdade: 

I – Entrevista com o setor de recursos humanos 
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II – Entrega dos documentos pessoais e do curriculum. 

III – Preenchimento do contrato e do termo de responsabilidade. 

 

Art. 5° A formalização do contrato do Programa será realizado individualmente e 

deverá observar as orientações do termo de responsabilidade para o Programa: Jovem 

aprendiz. 

 

Art. 6º A jornada do estágio é  4 (quatro) horas diárias, sendo de  com a carga horária 

mínima de 20 horas semanais de trabalho com orientação e supervisão do responsável 

pelo setor bem como da equipe gestora da Faculdade – FERA, os horários de trabalho 

serão distribuídos de acordo com a demanda e necessidades. 

  

Art. 7° O Estágio terá duração durante um período de 6 (seis) meses podendo ser 

cancelado se não for atendido os requisitos e os critérios constantes no contrato e no 

termo de responsabilidade assinado avaliados pela equipe de Marketing e pela Equipe 

Gestora. 

 

Art. 8° Os candidatos selecionados receberão o valor de meio salário mínimo que 

equivale a R$ 440,00 mensal. 

 

Art. 9° O estagiário que tiver transporte receberá ajuda de custo de R$ 20,00 reais 

semanais quando houver necessidade de visitas e deslocamentos durante a semana 

em escolas ou empresas localizadas longe da sede da Faculdade.  

 

CAPÍTULO V 

DEVERES DO JOVEM APRENDIZ 

 

Art. 10° São deveres do jovem aprendiz: 
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I- Passar relatório das ações semanais para o responsável do setor e para a Equipe 

Gestora; 

II - Registrar todos os contatos, visitas e organizar todas as evidências de acordo com 

os dias trabalhados, fazer um banco de dados de contatos; 

III - Não perder tempo com interesses que não está associado a instituição; 

IV - Fazer propaganda da faculdade e captar alunos; 

V - Elaborar, propor e acompanhar os planos e programas de marketing, participando 

da formulação da política comercial da FERA; 

VI - Analisar e avaliar os enfoques promocionais, os veículos e canais de propaganda 

utilizados, estabelecer, acompanhar e conduzir o plano de marketing da FERA; 

VII - Criar, planejar, executar e acompanhar as promoções e ações de marketing;  

VIII - Responder pela organização de feiras, exposições e eventos dos quais a fera 

participa; 

IX - Desenvolver projetos de novos serviços, elaborando projetos de microlocalização 

de pontos de atendimento, merchandising e programas de publicidade e propaganda;  

X - Realizar estudos para detectar e aproveitar oportunidades de mercado, criando e 

desenvolvendo novos serviços ou adequando os já existentes às necessidades do 

mercado. 

XI – Realizar todo tipo de propaganda da Faculdade 

XI - Exercer outras funções previstas no regimento da FERA, ou delegadas pela 

Diretoria Geral da Faculdade ou pela Diretoria Acadêmica e Administrativa 
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