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O QUE É A UNIDADE FORMARE POLIMIX?

Curso de educação profissional para Assistente Administrativo e de Produção na Construção Civil,

realizado na Polimix, que oferece suas instalações e o talento de seus integrantes, para preparar jovens

para o mundo do trabalho e apoiá-los na obtenção do primeiro emprego.

Período das Aulas: Fevereiro a Novembro de 2020, de 2ª a 6ª feira, das 13h30 às 18h00.

QUEM PODE PARTICIPAR?

• Jovens de 16 a 18 anos (completar 16 anos até

dia 28 de fevereiro).

• Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

• Residir em Barueri ou Santana de Parnaíba.

• Renda familiar de até 2 salários mínimos e meio

por pessoa na família.

QUE BENEFÍCIOS SÃO OFERECIDOS AOS 

JOVENS?

• Bolsa Educação (meio salário mínimo).

• Almoço (no local).

• Vale Transporte (até duas passagens por 

dia, dependendo da região onde mora).

• Plano de Saúde

• Material Escolar e Uniforme.

COMO É O PROCESSO SELETIVO?

Inscrição: Preencha a ficha de inscrição online (www.polimix.com.br). Em seguida, basta comparecer 

na 1a Fase do processo seletivo. 

2ª FASE

Os alunos aprovados serão convidados para uma

entrevista.

Data: 18 e 19 de novembro.

Local: Polimix (Av. Constran, 310, Vila Industrial –

Santana de Parnaíba – SP).

A lista de aprovados da 2ª fase será disponibilizada

no site em 22/11, já com as datas e horários das

visitas da próxima fase.

Em caso de dúvidas, entre em contato com: 

Ana Carolina no tel. (11) 4168-0347 ou formare@polimix.com.br.

TURMA

1ª FASE

Prova (português, matemática e redação)

Data: 09 de novembro (sábado).

Horário: 09h00 às 12h00.

Local: Colégio Municipal Governador Mario

Covas Junior (R. das Bananeiras, 1445 -

Parque Santana II - Santana de Parnaíba - SP).

O aluno inscrito deverá chegar com 30 minutos

de antecedência do inicio da prova com RG (ou

outro documento com foto), lápis, borracha e

caneta (preta ou azul).

A lista de aprovados da 1ª fase será

disponibilizada no site em 14/11, já com as

datas e horários das entrevistas da próxima

fase.

3ª FASE

Os finalistas receberão a visita de representantes da 

Polimix em sua casa para uma entrevista familiar.

Data: 25 e 26 de novembro.

O resultado dos aprovados será disponibilizada no 

site em 02/12.

CLIQUE AQUI e faça a 
sua inscrição!

https://docs.google.com/forms/d/1HgMvw0_6QUPKcH1vzrJ9pcqEjDf7FL62nK-mHjcCTM0/edit

