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Conteúdo  

 

Na educação está a base para o desenvolvimento pessoal e profissional do colaborador. A 

WEG oferece programas que envolvem desde jovens aprendizes até os colaboradores 

aposentados, em uma estrutura que conta com cursos internos gratuitos. Esta característica 

estabeleceu uma cultura de aprendizado que se estende por todas as áreas e que permite aos 

colaboradores aproveitarem as oportunidades. A educação se estende ainda para a 

comunidade nas oportunidades de iniciar a carreira como jovem aprendiz ou como 

estagiário. 

Criado em 1968, apenas 7 anos depois da fundação da empresa, o CentroWEG é um dos 

pilares da cultura WEG. Oferece treinamento constante e formação profissional adequada a 

jovens de 16 a 18 anos. Através de um ambiente corporativo diferenciado, o CentroWEG 

procura oferecer a comunidade cursos de aprendizagem industrial que contribuam para a 

formação de cidadãos e profissionais mais capacitados para as atuais exigências do 

mercado. 

Para realização dos cursos, o CentroWEG conta atualmente com uma área construída de 

2.550m², constituída por 6 salas de aula e 20 laboratórios equipados com diversas máquinas 

e equipamentos, o que possibilita trazer o aluno a uma situação próxima da realidade do seu 

futuro dia-a-dia de trabalho. 

Todas as atividades da escola são conduzidas por uma equipe formada por 15 profissionais 

sendo uma secretária, um gestor e treze instrutores próprios. Quase 80% do corpo docente 

são ex-alunos que, ao concluírem seus cursos, iniciaram a carreira profissional em áreas 

relacionadas à sua formação, adquiriram experiência profissional e, diante das 

oportunidades de crescimento proporcionadas pela empresa, retornaram ao CentroWEG 

para atuarem como instrutores de treinamento, contribuindo assim para a formação de 

novos profissionais. 

Os cursos formam mão-de-obra qualificada para a WEG e outras empresas da região, nas 

áreas de mecânica, eletrônica, elétrica, mecatrônica, química e eletrotécnica. Os jovens são 

recrutados de toda a região de Jaraguá do Sul em SC, passam por uma seleção e os 

selecionados são contratados pela empresa, recebendo benefício e uma ajuda nos custos. 

Durante o curso, os alunos passam 70% do tempo em aulas práticas realizadas nos 

laboratórios e salas de aula e têm os mesmos direitos e deveres dos demais colaboradores. 

Como as vagas do Centro de Treinamento são planejadas, a contratação após o curso é de 

praticamente 100% dos alunos que são selecionados. 

 

Os objetivos do CentroWEG são: 

Promover educação profissional para jovens da comunidade, proporcionando aos mesmos o 

primeiro emprego como aprendizes;  

Oportunizar efetivação na empresa em uma atividade profissional com boas perspectivas de 

desenvolvimento e crescimento profissional;  

Suprir as necessidades de mão de obra da empresa em funções ou atividades que exigem 

conhecimento técnico específico. 

 

Os alunos do CentroWEG são registrados como colaboradores da empresa na função de 

aprendiz. Eles possuem os mesmos benefícios dos outros colaboradores, como por 

exemplo:  

Participação dos lucros;  

Assistência médica e odontológica;  

Vale transporte;  

Alimentação subsidiada;  

Seguro de vida;  

Previdência privada (WEG Seguridade Social);  

Associação Recreativa (ARWEG). 

 

Além destes benefícios, podemos ainda citar:  



Curso de aprendizagem industrial na empresa, certificado pelo SENAI;  

Oportunidade de iniciar a carreira profissional melhor preparado para o mercado de 

trabalho;  

Formação direcionada ao negócio WEG;  

Ajuda de custo equivalente ao salário mínimo hora;  

Material didático gratuito;  

Bolsa de estudos de nível superior (tecnologia ou engenharia) para os alunos com melhor 

desempenho por curso, conforme política vigente na empresa;  

Curso de Inglês (para os cursos de 2 anos de duração);  

Curso de Iniciação a Automação Industrial – Robótica-Lego (para os cursos com 2 anos de 

duração). 

 

Desde sua fundação em 1968, já passaram pelo CentroWEG mais de 2.900 alunos, dos 

quais 52% permanecem trabalhando na WEG até os dias de hoje. Atualmente contamos 

com 315 alunos em formação, os tempos de formação e cargas horárias dos cursos podem 

ser observados no quadro abaixo: Cursos oferecidos atualmente Há 45 anos o CentroWEG 

vem proporcionando oportunidades aos alunos, também trata-se de um grande benefício 

para a comunidade. Considerando que estes jovens ainda não podem trabalhar por causa de 

sua idade, eles estão usando o seu tempo livre para aprender uma profissão gratuitamente, 

sem comprometer a sua escolaridade e assim, evitando que estejam nas ruas, em risco 

social ou realizando trabalhos informais para ganhar dinheiro. Estudando no CentroWEG 

eles se profissionalizam gratuitamente e ainda recebem salário de aprendiz. 

  


