EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2020.3
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1. Apresentação
A Diretoria de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI-DR/AP torna público que, no período indicado neste edital, estarão abertas
as inscrições do processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas em cursos
de Qualificação Profissional, segundo as regras aqui dispostas.

São 1 2 0 vagas, para preenchimento de vagas na unidade
Vale do Jari.

SENAI-DR/AP no

2. Dos Cursos
Os cursos realizados na modalidade de Qualificação Profissional são desenvolvidos
gratuitamente para candidatos aprovados, serão oferecidos para o 1º semestre de
2020 e encontram-se relacionadas no Anexo I deste Edital.
3. Inscrições
As inscrições será exclusivamente online pelo endereço eletrônico presente no item
3.2. deste edital.
3.1. Data e Horário das inscrições:
À partir de 08h do dia 04/03/2020 até às 23h59min do dia 05/03/2020.
O SENAI-DR/AP reserva-se o direito de prorrogar o prazo das inscrições sem aviso
prévio.
Em caso de prorrogação a informação será disponibilizada no site www.ap.senai.br.
3.2.

As

inscrições

serão

realizadas

somente

online

através

do

link

http://gg.gg/apsenai2020
O candidato deverá inscrever-se para um único curso. A inscrição em mais de um
curso acarretará a exclusão do candidato do Processo Seletivo. No ato da inscrição
será informada data, horário e local para realização da prova.

4. Pré-requisitos para participação no processo seletivo.






Deve ter, no mínimo, 14 anos completos na data de início do curso e, no
máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos,
respeitando o perfil do aluno (anexo II)
Caso o candidato seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de
idade (art. 428, § 5º, da CLT);
Não ter registro anterior na carteira de trabalho como aprendiz;
Estar matriculado ou concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública
de ensino ou de bolsista integral nas escolas particulares;
Atender todas as exigências contidas neste edital.

NOTA: Ex-alunos SENAI não poderão se inscrever para concorrer a vagas do
mesmo curso que já realizaram, bem como não poderão realizar sua inscrição caso
tenham pendências junto à Secretaria e à Coordenação Pedagógica desta
instituição (documentos e notas);
A mudança de turno durante período letivo NÃO será permitida;
4.1 – Das Pessoas com Deficiência – PCD’s
Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no Decreto
Federal nº 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição no presente processo
seletivo.
5.2 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no
Decreto Federal nº 3.298/99, será reservado o percentual de 10% (dez por cento)
das vagas existentes por curso ofertado, conforme quadro de vagas presente no
anexo I, do presente edital.
4.2 – Das Inscrições
Às pessoas com deficiência deverão realizar sua matricula de forma presencial nos
dias 09 a 10/03/2020 no Centro de Formação Profissional Vale do Jari – SENAI Vale
do Jari, cito endereço Rua: 88, Nº 111 – Vila Staff, Monte Dourado, PA. Onde
serão submetidos à entrevista junto à equipe do Programa SENAI de Ações
Inclusivas - PSAI, obedecendo à ordem de chegada, munidos dos documentos
previstos no item 6.2 do presente edital.
NOTA: Caso não haja matricula de alunos PCD’s, as vagas serão disponibilizadas
para ampla concorrência.
Sob hipótese alguma será aceita matricula fora do período previsto nesse Edital.

5. Das Provas
5.1. Data e realização das provas:
o Dias 14 e 14 de março de 2020.
o Exclusivamente nos laboratórios do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
IFAP – Campus Laranjal do Jari.
o Conforme data, local e hora indicados no comprovante de inscrição.
NOTA: Chegar com antecedência mínima de 30 minutos;
Para realização da prova online o candidato deverá portar documento de
identificação original com foto;
Não serão permitidas consultas bibliográficas, interferência e/ou participação de
outrem na realização da prova, utilização de calculadoras, telefone celular ou
qualquer aparelho eletrônico; e
Não serão realizadas provas fora do local e horário estipulados neste item.

5.2 Do Conteúdo das Provas
A prova de seleção será composta por 25 questões de múltipla escolha, em nível de
conclusão do ensino fundamental, distribuídas em três categorias: língua
portuguesa, matemática e atualidades referente ao ano de 2019/2020.

Língua Portuguesa

10 questões

Matemática

10 questões

Conhecimentos Gerais

05 questões

5.3 Do Tempo da Prova
O candidato terá 2h00’ para a resolução das questões;
O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local da prova decorridos
30 minutos do início de sua realização;

5.4 Dos Critérios de Aprovação e Classificação
A prova terá caráter eliminatório e classificatório;
Será eliminado o candidato que não atingir 70% de acertos ou zerar uma das três
categorias de questões.

Será classificado, em ordem decrescente, o candidato que obtiver o mínimo de 70%
de acertos e não zerar nenhum dos blocos de questões.
5.5 Dos Critérios de Desempate
Os critérios de desempate serão considerados e utilizados da seguinte forma:
o maior nota em Língua Portuguesa;
o maior nota em Matemática;
o maior idade;
Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

5.6. Do Resultado
A lista de classificação dos aprovados e suplentes, será divulgado às 09h do dia
16/03/2020, nas escolas SENAI-DR/AP e na internet, no endereço eletrônico
www.ap.senai.br.

6. Matrículas
6.1 O candidato classificado no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula no
Centro de Formação Profissional Vale do Jari – SENAI Vale do Jari, cito endereço
Rua: 88, Nº 111 – Vila Staff, Monte Dourado, PA, no período de 17 a 19/03/2020
em horário comercial.
6.2 Todos os candidatos deverão apresentar no ato da matricula, obrigatoriamente,
a via original e uma cópia dos seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•

•

RG;
CPF;
RG da mãe do candidato;
CPF da mãe do candidato;
Comprovante de residência atualizado;
Comprovante de matrícula do ensino fundamental ou médio em escola da
rede pública de ensino ou de bolsista integral em escolas particulares,
identificando o turno da matricula em 2020 ou certificado de conclusão de
Ensino Médio em escola da rede pública de ensino ou de bolsista integral em
escolas particulares.
Laudo médico (apenas para alunos PCD’s)

6.3. No ato da matrícula. O candidato quando for menor de idade, deverá vir
acompanhado com seu responsável legal.

6.4. Após efetivação das matrículas dos candidatos aprovados em 1ª chamada e,
havendo vagas disponíveis, será realizada a 2ª chamada para matrícula na data de
de 20 de março de 2020, em horário comercial, para os candidatos SUPLENTES,
obedecida a ordem de classificação.
NOTA: Será considerado desistente o candidato que não efetuar sua matrícula no
período determinado neste Edital.

7. Início das aulas
O início das aulas dar-se-á no dia 23 de março de 2019, em horário e local de acordo com
curso/escola optados pelo candidato.

8. Disposições Gerais
8.1. Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas
diretamente nas unidades do SENAI-DR/AP, onde se realizará o curso de interesse
ou pelo endereço de e-mail universo.profissional@edu.ap.senai.br
8.2. Não serão aceitas, sob qualquer condição, inscrições de alunos que já tenham
concluído o mesmo curso de Aprendizagem Industrial ou Qualificação Profissional
SENAI/AP. Também não será aceita a inscrição de candidatos que tenham evadido
ou reprovado em cursos de aprendizagem ou qualificação na modalidade gratuidade
regimental do SENAI/AP. Caso seja detectado após a realização do processo
seletivo, o candidato não terá sua matrícula efetivada.
8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, está com todos os documento
respectivo na hora da matricula, após a confirmação da matricula em nenhuma
hipótese haverá, transferência de turma, curso ou turno. O não comparecimento
para confirmação de matrícula, nos locais, nas datas e nos horários divulgados pelo
SENAI acarretará a perda da vaga obtida.
O SENAI/AP fornecerá, ao término do curso de aprendizagem, certificado de
conclusão, discriminando o curso oferecido, com a respectiva carga horária e
conteúdo formativo.
As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira nos seguintes horários (respeitando o
cronograma das atividades):
 Manhã: Entrada: 7h30min e Saída: 11h30min
 Tarde: Entrada: 13h30min e Saída: 17h30min
8.4. Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga
horária do curso.
8.5. A matricula configura o reconhecimento e aceitação por parte do aluno e seu
responsável, de todas as normas e instruções previstas nesse Edital e Regimento
escolar desse Centro de Formação Profissional.

9. DOS UNIFORMES
O uniforme é de uso obrigatório a todos os alunos do curso de qualificação
profissional matriculados nas Unidades do SENAI/AP. Além dele o aluno deverá
utilizar jaleco (quando o curso exigir), calça comprida de tecido jeans na cor azul e
tênis.
10. Casos Omissos
Casos omissos e situações não previstas neste informativo serão resolvidos
pela Comissão Coordenadora dos Processos Seletivos dos Cursos de
Aprendizagem Industrial do SENAI-DR/AP.
10.1. Execução da Oferta
Os programas educacionais especificados no presente Edital poderão ser
cancelados pelo SENAI, caso ocorram fatos supervenientes, em especial
orçamentários, que inviabilizem sua execução, não cabendo ao participante direito a
qualquer indenização.

ANEXO I - CURSOS OFERTADOS
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI-DR/AP 2020/3.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – VALE DO JARI
VAGAS DISPONIVEIS
CURSOS

AMPLA
CONCORRÊNCIA

PcD

TOTAL

27

03

30

Manhã

27

03

30

Tarde

27

03

30

PERFIL DO APRENDIZ

TURNO

Assistente Administrativo e de
Controle de Qualidade

Mínimo 14 anos/9º ano do Ensino
Fundamental

Manhã

Eletricista Industrial

Mínimo 18 anos/Fundamental Completo

Mecânico de Máquinas Industriais

Mínimo 18 anos/Fundamental Completo

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuação gráfica; Pontuação; Período composto
por subordinação: orações substantivas, adjetivas e adverbiais; Concordância
verbal; Concordância nominal; Regência verbal e nominal; Figuras de estilo,
pensamento e sintaxe; Colocação pronominal; Homônimos e parônimos
MATEMÁTICA:
NÚMEROS: Potenciação e Suas Propriedades; Raiz Quadrada e Cúbica com
Números Racionais; Potência De Expoente Racional; Transformação de
Radicais em Potências; Adição E Subtração Com Radicais; Multiplicação e
Divisão de Radicais; Potência De Raiz.
ÁLGEBRA: Cálculo de Produtos Notáveis; Racionalização de Denominadores;
Quadrado da Soma De Três Termos; Fatoração de Polinômios; Fatoração Da
Soma E da Diferença de Dois Cubos; Equação do 2º Grau; Fórmula de Bhaskara;
Soma E Produto de Raízes; Forma Fatorada do Trinômio do 2º Grau; Equações
Biquadradas; Sistemas de Equações; Equações Fracionárias E Irracionais;
Noção De Função; Função Do 1º Grau; Função Do 2º Grau.
GEOMETRIA: Razão e Proporção de Segmentos; Teorema de Tales;
Semelhança de Triângulos; Casos de Semelhanças de Triângulo; Relações
Métricas no Triângulo Retângulo; Teorema de Pitágoras; Razões
Trigonométricas; Seno Cosseno E Tangente; Lei Dos Cossenos; Lei dos Senos;
Áreas De Retângulos; Áreas de Paralelogramos; Áreas de Triângulos: Áreas de
Losangos e Trapézios; Polígonos Regulares; Polígonos Inscritos e Circunscritos;
Elementos Notáveis de Um Polígono Regular ; Apótema de Polígonos
Regulares; Comprimento da Circunferência; Arco da Circunferência; Área do
Círculo; Área do Setor Circular; Volume do Prisma e do Cilindro.
CONHECIMENTO GERAIS: Notícias sobre o cenário político, econômico e
social, que foram destaque nos anos de 2019/2020.

