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EDITAL Nº 001/2023 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA  
PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA TURMAS DE APRENDIZAGEM MULHERES  

 
A divulgação do inteiro teor deste Edital e demais editais, relativos a este processo seletivo 
simplificado dar-se-á com a publicação no site oficial da Ciplan, conta comercial do WhatsApp 
da empresa e afixação no painel de publicações da Matriz, na Fercal DF. 
 
1. DAS VAGAS 
 
1.1 O processo seletivo simplificado destina-se a selecionar mulheres para o curso de 
aprendizagem para operação de empilhadeiras, a fim de qualificar o público feminino para 
suprir as necessidades do mercado. 
 
1.2 O curso de capacitação de NR 11(Transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais), tem como objetivo capacitar profissionais do sexo feminino 
legalmente habilitadas a promover o conhecimento adquirido em situações reais, avaliando e 
aplicando de forma a preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
 
1.2  Serão ofertadas, pelo presente edital, 20 (vinte) vagas afirmativas para mulheres para 
aprendizagem e treinamento de operação de empilhadeiras, com carga horária de 16 horas 
mensais. 
 
1.3 A inscrição no processo seletivo simplificado e a habilitação para o curso de 
aprendizagem não assegura contratação, nem gera a expectativa de admissão para cargos 
e vagas existentes para operadores de empilhadeiras na Ciplan ou outra empresa. O objetivo 
do curso de aprendizagem é meramente educativo, social e de capacitação profissional para 
a qualificação de mulheres nas indústrias e mercado de trabalho. 
 
2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
2.1 As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas no período de 10 de 
março de 2023 a 25 de março de 2023, das 07h00 min às 23h59min, presencialmente no 
Setor de RH da Ciplan, Matriz Fercal ou via e-mail: BR_APP_Capacitacao@ciplan.com.br.   
 
2.2  A inscrição no processo seletivo simplificado implica desde logo, o conhecimento e 
tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital, além da candidata aderir e se 
comprometer a cumprir o Código de Ética e normas de conduta da Ciplan e os seus demais 
regulamentos. 
 
2.3 Para inscrever-se, a candidata deverá: 
 
a) Preencher o formulário de Inscrição - Anexo I; 
b) Apresentar cópia legível do CPF, CNH, comprovante de residência e diploma de conclusão 
do último grau de escolaridade.  
 
2.4 Serão requisitos considerados para critério de desempate, os seguintes:  
 
a) Morar em regiões próximas à Fábrica da Ciplan, por peso:  
Fercal (peso 4), Sobradinho (peso 3), Planaltina-DF (peso 2), outras regiões (peso 1). 
b) Situação socioeconômica, por peso: 
Renda familiar bruta mensal até 1 (um) salário-mínimo (peso 4), até 2 (dois) salários-mínimos 
(peso 3), de 3 (três) a 5 (cinco) salários-mínimos (peso 2), mais de 5 (cinco) salários-mínimos 
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(peso 1) declaradas por meio dos 3 (três) últimos contracheques ou CTPS ou a última 
declaração do Imposto de Renda Física. 
c) Escolaridade, por peso:  
Ensino médio completo (peso 4), cursando o ensino médio (peso 3), ensino fundamental 
completo (peso 2), sem escolaridade (peso 1). 
d) Idade, dando-se preferência às candidatas de idade mais elevada. 
 
2.5 São requisitos obrigatórios para ingresso no curso de aprendizagem, a serem 
apresentados no ato da inscrição: 
 
a) Estar devidamente habilitada no processo de seleção, classificada dentro das vagas 
estabelecidas neste Edital; 
b) Ser mulher e/ou transgênero para o feminino, brasileira nata ou naturalizada de acordo 
com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988; 
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de encerramento das inscrições; 
d) Ter Carteira de Habilitação Nacional (CNH) na categoria B ou superior. Ou seja, ter carteira 
de motorista para dirigir automóveis; 
 
2.6 A candidata, por ocasião da inscrição, deverá comprovar todos os requisitos acima 
elencados. A não apresentação dos documentos e comprovantes exigidos tornará sem efeito 
a habilitação obtida pela candidata, sendo anulado todos os atos ou efeitos decorrentes da 
inscrição no processo seletivo simplificado. 
 
2.7 Os documentos e comprovantes exigidos neste edital, para inscrição e demais atos, 
deverão ser enviados, nas datas citadas, pelo e-mail BR_APP_Capacitacao@vicat.com ou 
apresentados pessoalmente no DHO da Ciplan, Matriz Fercal. 
 
2.8 Mediante a cópia dos documentos devem ser apresentados também os originais dos 
documentos apresentados, para simples conferência ou ainda cópia autenticada em cartório. 
 
2.9 Não serão aceitas as inscrições com falta de documentos; por via postal, e-mail, 
extemporâneas e/ou condicionais. 
 
2.10 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminada do processo 
seletivo simplificado a candidata que não entregar a documentação completa, nos moldes 
dos termos deste edital, até a data limite de 02/04/2023 às 23h59. 
 
2.11 A lista final de inscrições aceitas e homologadas será publicada, no prazo de até 05 
(cinco) dias, após a data final das inscrições. 
 
2.12 As candidatas que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 
recursos escritos presencialmente no DHO Ciplan, no prazo de 01 (um) dia, mediante a 
apresentação das razões que ampararem a sua irresignação. 
 
2.13 No prazo de 05 (cinco) dias, o DHO Ciplan apreciando o recurso, poderá reconsiderar 
a sua decisão, hipótese na qual o nome da candidata passará a constar no rol de inscrições 
homologadas.  Sendo rejeitado o recurso, será considerado extinto. 
 
2.14 A candidatas selecionadas deverão ter disponibilidade para cumprir a jornada de 

aprendizagem, conforme turma, cronograma e carga horária apresentada pela Ciplan. 
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3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
3.1 O preenchimento das vagas existentes obedecerá a ordem de classificação final das 
candidatas selecionadas, que obedecerá, por sua vez, a ordem decrescente de nota final. 
 
3.2 A seleção da candidata será realizada mediante aviso por telefone ou por e-mail, 
conforme dados informados pela candidata, quando do preenchimento da ficha de inscrição 
no certame, ou através de correspondência. 
 
3.3  Para efetivação da matrícula, deverão ser apresentados os documentos para 
comprovação do que consta nos tópicos 2.3, 2.4 e 2.5 até a data limite de 02/04/2023, nos 
moldes do tópico 2.8 (cópia com original ou cópia autenticada). 
 
3.4  Caso a candidata aprovada não assuma a vaga do curso, a sua inscrição será 
cancelada passando a vaga remanescente para a próxima candidatada da lista classificatória. 
 
4.  DA GRADE CURRICULAR E HORÁRIA 
 
4.1 A matriz para desenvolvimento do curso está estruturada de forma a garantir a 
formação integral da participante. O curso será desenvolvido de forma presencial, conforme 
a seguir: 
 

MÓDULO  CARGA 
HORÁRIA 

 
 

PRESENCIAL 

 

 
Aula I 

Aula teórica acerca das responsabilidades, 
capacitação, análise de risco, hierarquia das 
soluções, tipo de equipamentos (EPIs e 
EPCs) e utilização dos mesmos na 
segurança do local de trabalho. 

 

 
 

8h 

 
 

PRESENCIAL 

 
 

Aula II 

Aula prática acerca das responsabilidades, 
capacitação, análise de risco, hierarquia das 
soluções, tipo de equipamentos (EPIs e 
EPCs), utilização do maquinário e 
verificação dos mesmos na segurança do 
local de trabalho. 

 
 

 
8h 

 
4.2 A etapa presencial tem por objetivo desenvolver fundamentos técnicos e 
metodológicos que permitam à aluna estabelecer base consistente de conhecimentos 
relacionados a implantação de medidas de controle e prevenção, bem como utilizar as 
ferramentas e equipamentos adequados  para planejamento, construção, inspeção e 
manutenção, conforme a legislação vigente sobre o assunto. 
 
4.3  Fica designado o conteúdo programático teórico e prático a ser tratado: 
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ITENS DE CONHECIMENTO 

      CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• Tecnologia e prática Profissional; 

• Apresentação do equipamento; 

• Princípios de equilíbrio; 

• Normas de Segurança do trabalho em atividades de transporte; 

• Lubrificação, limpeza e cuidados básicos; 

• Procedimentos corretos de operação; 

• Segurança do equipamento; 

• Segurança de operação e responsabilidades; 

• Armazenamento de materiais; 

• Verificação da manutenção diária pelo operador; 

• Identificação das partes da máquina; 

• Identificação das alavancas de comando e instrumentos do painel; 

• Operação com máquina parada, sem e com carga; 

• Reconhecer os movimentos básicos; 

• Pátio de estocagem; 

• Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros; 

• Manutenção de rotina; 

• Exercícios Práticos: 

• Registro das Evidências; 

• Avaliação Teórica e Prática; 

• Certificado de Participação. 
 

 
4.4  Para fins de avaliação da aprendizagem e definição da classificação da participante, 
deverão ser levados em consideração o aproveitamento, conforme demonstrado a seguir, no 
desempenho do participante no módulo presencial:  
 

APROVEITAMENTO FREQUÊNCIA SITUAÇÃO FINAL / DESEMPENHO 

= ou > que 70% Não se aplica Satisfatório 

< que 70% Não se aplica Insatisfatório 

 
4.5 Ao final do curso será expedida certificação às participantes que alcançarem o 
aproveitamento, com titulação “Capacitação para NR 11 – Operador de Empilhadeira”. 
 
4.6  Não será permitido nenhuma falta nos dias de curso, sob pena de não conclusão do 
curso por desempenho insatisfatório. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
5.1 A candidata poderá ser eliminada a qualquer tempo caso sejam constatadas 
irregularidades em sua documentação. 
 
5.2 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como 
a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição 
ou a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.  
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5.3  A alimentação e transporte das alunas para o local das aulas, para fins da 
aprendizagem, será de responsabilidade da própria aluna. 
 
5.4 A candidata tem ciência e concorda, desde já, com o fornecimento e tratamento dos 
seus dados sensíveis. O tratamento dos dados requeridos se dará apenas durante a relação 
entre as partes, podendo a qualquer tempo o seu portador requerer a alteração de seus 
dados. A Ciplan se responsabiliza em tratar tais dados nos termos da LGPD e mantê-los sob 
a sua guarda do Setor de Recursos Humanos, registrando que tais dados serão utilizados 
apenas para finalidades específicas pactuadas entre as partes, devidamente tratados nos 
limites legais e serão eliminados juntamente com a extinção do presente contrato de 
prestação de serviços, desde que não sejam necessários para proteção de direito legalmente 
instituídos. 
 
5.5  Os casos omissos serão decididos pelo DHO Ciplan. 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: 

CPF:  

RG: 

Telefone: 

Endereço: 

Cargo profissional atual: 

Categoria CNH: 

Já participou de programa de ensino de aprendizagem voltado para empilhadeira?     
 
 Sim (   )       Não (   ) 

Tem disponibilidade para 16 horas semanais no programa de aprendizagem?    
 
Sim (   )       Não (   ) 
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Anexo II 
 

Cronograma 
 
 

Data Ação 

15/03/2023 Divulgação do edital para as mídias 
15/03/2023 Início do período de inscrição 

02/04/2023 Fim do período de inscrição 

04/04/2023 Divulgação dos resultados preliminares 
04/04 a 09/04 Entrada de recurso 

10/04/2023 Divulgação resultado dos recursos 
 


