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EDITAL DE SELEÇÃO DE JOVEM APRENDIZ 
Edital nº 01/2021 
 

Sobre o Instituto Centro de Vida - ICV 
Fundado em 14/04/1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso 
da terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se 
torne referência em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas 
protegidas efetivamente conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária 
e florestal pautada em práticas sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base 
agroecológica. 
 
Jovem Aprendiz – O programa 
Jovem aprendiz é um programa voltado para a preparação e inserção de jovens no mundo do 
trabalho, que se apoia na Lei da Aprendizagem (10.097/2000). A Lei da Aprendizagem determina 
que empresas de médio e grande porte contratem jovens com idade entre 14 e 24 anos na 
condição de aprendizes. Durante o contrato de trabalho o jovem é capacitado na instituição 
formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática. 
 
Objetivo geral do cargo 
Auxiliar o setor administrativo e a coordenação do ICV executando tarefas relacionadas a 
área administrativa e atendimento ao público.  

 
Formação mínima 

  Cursando ensino fundamental ou médio. 
 
Outros benefícios da vaga 

 Contrato em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) através do Contrato de 
Trabalho Especial – Aprendizagem; 

 Seguro de vida e contra acidente. 

 
Informações complementares 

 Residir em Alta Floresta/ MT; 

 
Processo de seleção 
Encaminhar o currículo por e-mail para rh@icv.org.br  com o assunto “Jovem aprendiz” ou 
entregar pessoalmente no escritório do ICV na Av. Ariosto da Riva Neto, nº 3473, Centro, Alta 
Floresta- MT. 

Atenção 
Data limite para envio: 28/03/2021 

Análise e seleção dos currículos: 29 e 30/03/2021 
Entrevistas: 31/03 e 01/04/2021 

http://site.aprendizlegal.org.br/lei

