PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 2018/2019
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OBJETIVO

Em um mercado que exige respostas rápidas e de alta

tecnologia embarcada, os mecânicos não podem se dar ao luxo de
aprender na prática como no passado, é preciso se adaptar a nova

realidade “conteúdo teórico + prática”, onde os Mecânicos já devem
ir trabalhar com o conteúdo Teórico aprendido para apenas aplicar na
prática, aumentando a eficiência de resposta nas soluções e
garantindo que não causará prejuízos para a oficina.
Frente a este ideal surgem alguns desafios: Difícil acesso logístico as
escolas de ensino técnico, dificuldade de acesso a conteúdo teórico
de

qualidade

e

formatado

e

falta

profissionais em estar se atualizando.

de

comprometimento

dos

OBJETIVO

Com a proposta de auxiliar a superar alguns dos desafios

existentes o Programa de Capacitação surge como possível parcial
solução ou caminho alternativo, no formato atual composto por uma

Plataforma de Ensino online contendo Apostilas, Avaliação e Vídeos é
possível oportunizar com logística facilitada conteúdo estruturado e
de qualidade que pode ser acessado a qualquer momento, se
ajustando a rotina dos participantes. Para complementar a estrutura
do Projeto nesta nova edição além do Desafio Técnico será
implementada

a

Certificação

Profissional,

com

o

objetivo

de

diferenciar no mercado profissionais com mais instrução e qualidade
técnica Teórica.

BENEFÍCIOS
O Programa terá duração de dois anos.
1.

Acesso a Plataforma de ensino (Apostilas, Avaliação e Vídeos);

2.

Acesso a treinamentos que serão organizados nas regionais;

3.

Acesso ao Grupo Técnico de WhatsApp NEA/ARVESC;

4.

A empresa terá até 3 vagas para a Certificação Técnica:

5.

Os Mecânicos Certificados já estarão classificados para as Semifinais do Desafio Técnico 2019 (Mecânico Destaque ARVESC).

Bônus: a empresa terá acesso a uma sugestão de tabela tempária
que estará sendo elaborada (Principais serviços de veículos

populares);

BENEFÍCIOS
Informações adicionais:
Certificação
Validade e reconhecimento da Certificação:
•

Terá o reconhecimento da ARVESC

•

Terá validade de 2 anos.

A prova da certificação como irá acontecer?

•

As provas irão acontecer nas regionais em uma mesma data uma vez por ano. No
local haverá auditores (Coordenadores e Líderes NEA/ARVESC).

•

Para acontecer a prova na regional deverá ter o mínimo de 20 Mecânicos, não

havendo este número mínimo o participante poderá se deslocar para outra regional
onde acontecer a prova.
•

Se o participante não tiver o número de acerto necessário para certificar-se, terá
acesso somente no próximo ano, e terá o custo de R$:167,00

BENEFÍCIOS
Quanto a escolha no que certificar-se?
•

O Mecânico irá escolher um dos níveis (1,2 ou 3) para realizar a prova,
terá a oportunidade de escolher apenas 1 nível no período de 2 anos.

A empresa quer mais vagas para certificação como fazer?
•

A inscrição de outros mecânicos irá acontecer mediante o pagamento de
R$: 167,00.

Primeira agenda de Certificação:
• Maio de 2019.

BENEFÍCIOS
DESAFIO TÉCNICO
Todos podem participar do Desafio técnico?

•

Sim, preenchendo o pré-requisito (Avaliações com acerto superior a 80% nas
avaliações do Nível que irá competir) e pagamento a Taxa de Adesão R$: 167,00.

Obs. A inscrição no Desafio não da direito a Certificação.
As etapas do Desafio:
1 – Certificação Profissional ou Completar as avaliações da Plataforma (do nível que irá
competir).
2 – Profissionais Certificados e participantes do Desafio com acerto superior a 80% e
finalizadas todas avaliações do seu nível até 30 de Abril de 2019 serão classificados para
as Semi-finais que irão acontecer nas regionais com prova escrita.

3 – Final nove Mecânicos serão classificados para a etapa final que irá acontecer no mês
de Julho de 2019, sendo 3 Profissionais de cada nível.

BENEFÍCIOS
PREMIAÇÃO

REGIONAIS
Nas semi-finais a Regional poderá Premiar os técnicos com maior pontuação, porém toda
estrutura de premiação será por conta da regional.

FINAL
NÍVEL 1 – 1 colocado R$: 3.000,00 / 2 colocado R$: 1.500,00 / 3 colocado R$: 500,00
NÍVEL 2 - 1 colocado R$: 5.000,00 / 2 colocado R$: 3.500,00 / 3 colocado R$: 1.500,00
NÍVEL 3 - 1 colocado R$: 8.000,00 / 2 colocado R$: 5.000,00 / 3 colocado R$: 2.000,00

COMO GERAR RECEITA PARA PAGAR O
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
Seguem sugestões e oportunidade que a empresa tem para gerar recurso
para pagamento do Programa de Capacitação:
•

Redução de Custo de Perdas e Quebras de peças (Através do conhecimento
adquirido o mecânico tem mais confiança e cuidado)

•

Aumento da Produtividade da equipe (Através do conhecimento adquirido)

•

Recurso gerado pelo recolhimento de sucatas e resíduo de óleo ( (Estima-se que
uma empresa de pequeno porte anualmente gera a receita de R$:1.000,00)

•

Parceria com Fornecedores (Cota de patrocínio para capacitação técnica de sua
equipe).

•

A empresa irá vender no mínimo 1 hora a mais por mês, se considerarmos o
valor hora R$: 50,00 teremos uma receita de R$: 600,00 ano.

INVESTIMENTO
Duração do Programa: 2 Anos
Acesso a Certificação sem custo adicional: 3 Mecânicos
Acesso ao Desafio Técnico 2019 sem custo adicional: 3 Mecânicos
Acesso a plataforma de Ensino: para todos funcionários.
Acesso ao Grupo Técnico NEA/ARVESC (WhatsApp).

INVESTIMENTO R$: 1.200,00 sendo 4 parcelas de R$: 300,00

Vencimento: 15/07/2018 – 15/10/2018 – 15/02/2019 – 15/05/2019

CONSIDERAÇÕES

Para o Programa acontecer deverá haver
adesão mínima de 100 empresas.

