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FIBRAMAX TEAM
Programa de Capacitação de Jovem e de Estímulo ao Primeiro Emprego

  A empresa Fibramax Internet Banda Larga criou 'Fibramax Team – Programa de Capacitação de 
Jovem e de Estímulo ao Primeiro Emprego'.

OBJETIVOS:

  Fibramax Team é vinculado a ações de estímulo à promoção de capacitação técnica e inserção de 
jovens ao mercado de trabalho.

Engajamento ao fortalecimento do processo de formação de jovens, geração de trabalho e renda, 
promovendo qualificação técnica e criação de postos de trabalho.

ALCANCE:

  Fibramax Team atenderá jovens de 18 a 25 anos em situação de desemprego involuntário que 
atendam os requisitos acumuladamente:

  I- Não tenham vínculo empregatício anterior;
  II- Sejam residentes e domiciliados em São João da Barra/RJ;
  III- Tenham finalizado o Ensino Médio;

ENCAMINHAMENTO:

  O encaminhamento dos jovens selecionados à empresa será baseado em um 'processo seletivo' 
considerando as seguintes etapas:

  I- Análise do formulário preenchido;
  II- Avaliação Objetiva;
  III- Entrevista;
  IV- Análise de Documentos.

INSCRIÇÃO DO JOVEM:

  A inscrição do jovem será efetuada on-line através do link https://team.fibramax.net.br

CONTRATO DE TRABALHO:

  Os contratos de trabalho celebrados poderão ser por tempo determinado ou indeterminado, nos 
termos da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT.

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA:

  O Fibramax Team será organizado, coordenado, executado e supervisionado pela gerência da 
empresa Fibramax Internet Banda Larga, de acordo com leis vigentes do país.
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OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR:

  Considerando vínculo empregatício, serão recolhidos regularmente FGTS e INSS, sendo 
assegurados todos os direitos trabalhistas aos jovens selecionados, de acordo com a legislação 
pertinente – CLT.

  O programa estará sujeito à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

VAGAS:

  As vagas para ocupação serão divulgadas em nossas redes sociais (Instagram e Facebook) e no 
formulário para preenchimento.

DURAÇÃO:

  O programa Fibramax Team será contínuo e terá duração por tempo indeterminado, de acordo com 
as disponibilidades de vagas para atuação na empresa Fibramax Internet Banda Larga.


