Núcleo de Empreendedorismo Juvenil divulga
lista de candidatos classificados no processo
seletivo para vagas remanescentes
25 de Fevereiro de 2019 , 15:12
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Provas de conhecimentos gerais, entrevista e dinâmica de grupo serão aplicadas na próxima terça, 26
fevereiro, no PlugMinas
O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, parceria da Escola de Formação Gerencial do Sebrae com o
PlugMinas, divulgou a lista de candidatos classificados para a prova de conhecimentos gerais relativa
à segunda fase do Processo Seletivo 2019 – vagas remanescentes, para o curso gratuito Técnico em
Administração.

Para verificar o resultado, o candidato deverá conferir se seu nome consta na listagem (DISPONÍVEL
AQUI). As provas objetivas (Língua Portuguesa e Matemática) serão aplicadas no dia 26 de fevereiro
às 13h30, conforme definido no EDITAL. Os candidatos aprovados nesta etapa participarão de
entrevista e dinâmica de grupo que serão realizadas no mesmo dia. A matrícula dos candidatos
aprovados no processo ocorrerá no dia 27 de fevereiro, e o início das aulas está marcado para o dia
28 de fevereiro.
Para realizar as provas, o candidato deverá apresentar seu documento de identidade e comprovante
de inscrição. O PlugMinas está situado à rua Santo Agostinho, 1441, bairro Horto em Belo Horizonte,
MG.
Núcleo de Empreendedorismo Juvenil
O Núcleo oferece curso técnico em Administração com ênfase em gestão de negócios e

empreendedorismo. Ele tem por finalidade o desenvolvimento de competências necessárias para o
enfrentamento e superação dos desafios da juventude e da vida em suas diversas dimensões
(profissional, pessoal, social e familiar), além de promover a formação do sujeito empreendedor, ético
e consciente de sua responsabilidade social. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação
(MEC).
Documentos relacionados:
Edital Processo Seletivo NEJ EFG/2019 - Vagas remanescentes
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