“PROCESSO DE INSCRIÇÕES PARA INSERÇÃO NO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO PROFISSIONAL; PROGRAMA DE APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO
TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
PROGRAMA DE ESTÁGIO EDUCATIVO SUPERVISIONADO PARA
ADOLESCENTES QUE FARÃO OS CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
EM 2020”
O Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA –
Americana, torna público que nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, no horário
das 08h00 às 10h30, fará as inscrições para inserção no Programa de Iniciação
Profissional, no Programa de Aprendizagem: Formação Técnico-Profissional Metódica
em Serviços Administrativos e Programa de Estágio Educativo Supervisionado desta
Entidade para adolescentes que farão os Cursos de Iniciação Profissional em 2020.
Local: Sede do SOMA, Praça dos Expedicionários, 29 – Vila Medon – Americana/SP.
Apresentamos abaixo as orientações para a referida inscrição:
I – As inscrições poderão ser feitas por adolescentes nascidos no ano de 2004 ou
nascidos entre julho e dezembro de 2003;
II – Os adolescentes deverão estar cursando a 1ª série do Ensino Médio;
III – Os adolescentes deverão residir em Americana-SP;
IV – Os adolescentes deverão trazer os seguintes documentos:
 Cópia do RG do adolescente, não pode ser RG ESCOLAR;
 Cópia do CPF do adolescente;
 Cópia do comprovante de endereço referente mês de fevereiro ou
março/2019: água, luz ou telefone;
 Declaração de matrícula da escola, constando série e horário que estuda;
 Cópia do holerite referente mês de fevereiro ou março/2019 de todos aqueles
que trabalham na casa, registrados em CTPS;
 Declaração constando profissão e salário de todos que trabalham na casa, sem
registro em CTPS;
 Cópia do Comprovante de Aposentadoria e/ou Benefício, referente mês de
fevereiro ou março/2019; (Exemplo: Extrato Bancário);
 Trazer caneta azul.
V – A inscrição NÃO será feita, caso falte um dos documentos solicitados. NÃO
faremos inscrições pelo site.
VI – O edital poderá ser obtido através do site:
e nas
redes sociais: soma-americana.

