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Instituto 3M abre inscrições para processo seletivo do
curso de Assistente de Produção Industrial em
Ribeirão Preto
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As 20 vagas dest inadas a jovens com idade ent re 17 e 18 anos fazem part e do Programa Formare, que é grat uit o e est á na
segunda t urma

O Inst it ut o 3M, organização idealizada pela 3M do Brasil para promover o empreendedorismo e o desenvolviment o social,
recebe até 25 de fevereiro inscriçõ es de jo vens co m idade entre 17 e 18 ano s para o pro cesso seletivo
do Pro grama Fo rmare em Ribeirão Preto , no int erior de São Paulo. Os 20 aprovados int egrarão a segunda t urma do
curso de iniciação profissional de Assist ent e de Produção Indust rial, que busca capacit á-los ao final dest e período para o
desempenho da profissão. As aulas t eóricas e prát icas serão minist radas na fábrica da 3M em Ribeirão Pret o.
As inscrições podem ser feit as no sit e www.inst it ut o3M.com.br. Para part icipar do processo de seleção é preciso residir em
Ribeirão Pret o, t er nascido ent re 1 de dezembro de 1997 e 31 de março de 1999, t er concluído o ensino médio ou est ar
cursando em 2016, t er renda máxima de um salário mínimo por pessoa da família, disponibilidade durant e o dia para as
at ividades do curso e não est ar est udando out ro curso profissionalizant e. Filhos de funcionários da 3M ou de prest adores de
serviços na empresa não podem part icipar.
Os candidat os passarão por uma prova de múlt ipla escolha e uma redação. Os melhores classificados receberão visit as
domiciliares da equipe do Inst it ut o 3M e part iciparão de ent revist as e dinâmicas ant es do result ado final. O início das aulas,
est á previst o para maio.
Durant e as aulas, os jovens receberão bolsa auxílio de meio salário mínimo, aliment ação, t ransport e, seguro de vida em
grupo, assist ência médica e odont ológica, uniforme e mat erial escolar. O curso t erá duração de 7 meses e será realizado na
unidade da empresa em Ribeirão Pret o. Durant e est e período os est udant es t erão aulas de 14 disciplinas t eóricas e prát icas.
A conclusão do curso não garant e a cont rat ação.
O Programa Formare é uma parceria do Inst it ut o 3M com a Fundação Iochpe com a propost a de garant ir a inclusão dos
est udant es de escolas públicas no mercado de t rabalho por meio de cursos de educação profissional. A primeira t urma em
Ribeirão Pret o t eve início no primeiro semest re de 2015. No t ot al, 52 jovens se candidat aram para as 20 vagas, sendo que 18
concluíram o curso e receberam seus cert ificados.
Ao longo dos últ imos 5 anos o Programa Formare, realizado pelo Inst it ut o 3M nas unidades da empresa inst aladas nas
cidades de Sumaré, Ribeirão Pret o e It apet ininga, t odas no int erior paulist a e em Manaus, no est ado do Amazonas, já
capacit ou 155 jovens, cont ribuindo para a inclusão no mercado de t rabalho.
Est a e out ras not ícias sobre a 3M e suas marcas est ão disponíveis em nossa Sala de Imprensa: ht t p://news.3m.com/pt -br.
Cadast re-se para receber em seu e-mail nossos alert as de releases e out ras divulgações.
So bre o Fo rmare
O Formare é um projet o da Fundação Iochpe que, desenvolvido a part ir de parcerias com empresas de grande e médio port e,
oferece cursos de educação profissional para jovens de famílias de baixa renda com idades ent re 16 e 18 anos. Os cursos
oferecem a oport unidade de formação inicial para o mercado de t rabalho e t êm a duração de aproximadament e um ano. As
aulas são minist radas por funcionários volunt ários nas inst alações da empresa.
So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e no desenvolviment o de
programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para empreendedorismo. Para mais
informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, ut ilizamos a ciência para melhorar e t ornar mais fácil a vida das pessoas a part ir de sua reconhecida cult ura de
colaboração criat iva. Com cerca de 90 mil funcionários conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de
produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais. No Brasil, a mult inacional

alcançou fat urament o brut o de R$ 3,5 bilhões e cont a com 3.800 funcionários em set e unidades fabris inst aladas nos
est ados de São Paulo e Amazonas. Também fazem part e do grupo 3M no Brasil, a Incavas, localizada no Rio Grande do Sul, e
a Capit al Safet y, em São Paulo. Conheça nossas soluções criat ivas da 3M no sit e www.3M.com.br e em nossa Sala de
Imprensa ht t p://news.3m.com/pt -br.
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