
 
 
Magneti Marelli Oferece Vagas Para Curso 
Profissionalizante Gratuito em Amparo 

 

A Magneti Marelli anuncia o período de inscrição – de 3 a 21 de outubro – para mais 

uma turma do Formare de Amparo, São Paulo. São 20 vagas para o curso profissional 

gratuito de Operador de Manufatura de Produtos em Metal e Serviços - OMPMS. 

Para participar do processo seletivo é preciso retirar a ficha de inscrição, preenche-la e 

entregar na portaria da Magneti Marelli ou das escolas públicas de Amparo. Ao 

entregar a ficha, a inscrição estará automaticamente realizada. A unidade da Marelli 

em Amparo está localizada na Rodovia SP 95, Km 47. A prova será realizada dia 29 

de outubro, no Centro Universitário Amparense (Unifia) e possui três horas de 

duração. 

O processo seletivo é composto por três etapas. A primeira é uma avaliação de 

matemática, português e redação. Após o resultado, os candidatos aprovados na 1ª 

etapa passam por uma entrevista e, se aprovados na 2ª etapa, recebem visitas 

domiciliares. Em seguida, são definidos os candidatos que participarão do curso em 

2017. 

O programa, reconhecido pelo Ministério da Educação por meio da UTFPR 

(Universidade Tecnológica Federal do Paraná), proporciona aos adolescentes 

disciplinas teóricas e práticas, incluindo aulas de inglês, saúde, comunicação e 

educação física, pelo período de um ano.  

As aulas são ministradas em um ambiente de aprendizagem profissional instalado na 

própria Magneti Marelli e os alunos recebem benefícios como refeição, cesta básica, 

transporte, bolsa auxílio de meio salário mínimo, assistência médica e odontológica, 

uniforme e material escolar.  

 
Requisitos para Inscrições  

Para participar do processo seletivo do Formare de Amparo, o candidato deve atender 

aos seguintes pré-requisitos:  

 Ter nascido de 01 de agosto de 1999 a 31 de dezembro de 2001; 



 Possuir renda máxima de R$ 880,00 (um salário mínimo) por pessoa da 

família; 

 Estar cursando o Ensino Médio em 2017 no período noturno; 

 Não ser filho de empregado da Magneti Marelli; 

 Morar em Pedreira ou Amparo. 

Após a aprovação no processo seletivo, o candidato deverá apresentar cópias dos 

seguintes documentos: carteira de identidade (RG), CPF, declaração de escolaridade 

atualizada, foto, comprovante de residência, comprovante de renda de todas as 

pessoas que moram na residência do candidato (caso seja autônomo, apresentar 

declaração de renda com reconhecimento de firma em cartório). Vale ressaltar que os 

documentos serão apresentados somente pelos candidatos que farão o curso, ou seja, 

após a finalização da 3ª etapa do processo seletivo. 

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas pelo telefone (19) 3808-7268. 

 

O Programa Formare 

O Formare é um programa da Fundação Iochpe e tem como objetivo oferecer Cursos 

de Educação Profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social, 

aproveitando o know-how de grandes empresas e proporcionando chances reais de 

emprego aos adolescentes das comunidades onde as fábricas estão inseridas. O 

grande diferencial do programa é que as aulas são ministradas pelos colaboradores da 

própria empresa.  

Mais informações sobre o programa no site www.formare.org.br 

 

Magneti Marelli  

 

A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a 

indústria automotiva. Com 89 unidades produtivas, 12 centros de P&D e 30 centros de 

aplicações em 19 países, 40.500 colaboradores e faturamento de € 7,3 bilhões em 2015, o 

Grupo fornece para as principais montadoras na Europa, Américas do Norte e do Sul e Ásia. 

Suas áreas de negócio são Sistemas Eletrônicos, Iluminação, Controle Motor (Powertrain), 

Sistemas de Suspensão e Amortecedores, Sistemas de Exaustão, Componentes Plásticos e 

Módulos, Aftermarket (peças e serviços para o mercado de reposição, e Motorsport. Magneti 

Marelli é parte da FCA. 

 

No Brasil desde 1978, a empresa conta com 8 mil colaboradores e é líder de mercado em 

amortecedores, sistemas de injeção eletrônica e escapamentos, atuando também nos 

segmentos de faróis e lanternas, quadros de instrumentos, telemática, navegadores GPS, 

sistemas de suspensão, componentes plásticos e pedais, dentre uma série de outros produtos. 



É dona de marcas consagradas no mercado, como Cofap e Automotive Lighting, e possui no 

País 14 unidades produtivas e cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, localizados em 

Minas Gerais (Contagem, Itaúna e Lavras), Pernambuco (Goiana e Cabo de Santo Agostinho) 

e São Paulo (Amparo, Hortolândia, Santo André e Mauá). No Brasil, faturou R$ 2,8 bilhões em 

2015. 


