EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2019/3
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATOS DA COMUNIDADE
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DA
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2019
A Diretoria de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAIDR/AP torna público que, no período indicado neste edital, estarão abertas as
inscrições destinadas ao preenchimento de vagas nos cursos de Construtor de Edificações,
Eletricista Industrial e Montador e Reparador de Computadores, não alcançado no Processo
Seletivo Qualificação Profissional – Candidatos da Comunidade para preenchimento de vagas
remanescentes da Aprendizagem Industrial 2019/2.

1. Das inscrições
Data e Horário das inscrições:


A partir de 14h do dia 07/02/2019 até às 18h00min do dia 11/02/2019.

 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.
 As

inscrições

serão

realizadas

somente

online

através

do

link

https://www.ap.senai.br/inscricoes.
 O candidato deverá inscrever-se em uma única escola e para um único curso. A inscrição
em mais de uma escola ou curso acarretará a exclusão do candidato do Processo
Seletivo.

2. Pré-requisitos para participação no processo seletivo
Idade:
a) Mínima: ter 18 anos completos para os cursos de Construtor de
Edificações e Eletricista Industrial e, 14 para a oferta de Montador e
Reparador de Computadores;
b) Máxima: idade que lhes permita concluir o curso antes de completar 24
anos;
 A idade máxima não se aplica à pessoa com deficiência, que poderá
concluir o curso com idades fora dos limites previstos nessa condição.

Escolaridade:
c) Os candidatos deverão ter concluído o ensino fundamental, estar
cursando ou ter concluído o ensino médio e ter disponibilidade no
turno tarde, para frequentar as aulas e realizar as práticas
profissionais, conforme opção assinalada no ato de inscrição;
 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;

3. Das Provas
3.1. Data e realização das provas:
 Dia 14 de fevereiro de 2019.
 Exclusivamente nos laboratórios do SENAI Macapá e Santana.
 Conforme data, local e hora indicados no comprovante de inscrição.

Importante:
 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.

3.2 Do Conteúdo das Provas
A prova de seleção será composta por 20 questões de múltipla escolha, em nível de
conclusão do ensino fundamental, distribuídas em três categorias:

Língua Portuguesa

10 questões

Matemática

05 questões

Conhecimentos Gerais

05 questões

3.3 Do Tempo de 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;
3.4 Dos Critérios de Aprovação e Classificação
 A prova terá caráter eliminatório e classificatório;
 Será eliminado o candidato que não atingir 50% de acertos ou zerar uma das três
categorias de questões.
 Será classificado, em ordem decrescente, o candidato que obtiver o mínimo de 50%
de acertos e não zerar nenhum dos blocos de questões.

3.5 Dos Critérios de Desempate
Os critérios de desempate serão considerados e utilizados da seguinte forma:
 Maior nota em Língua Portuguesa;
 Maior nota em Matemática;
 Maior idade;
 Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
3.6. Do Resultado
A lista de classificação dos aprovados e suplentes, será divulgado às 16h do dia 15/02/2019,
nas escolas SENAI-DR/AP e na internet, no endereço eletrônico www.ap.senai.br.
4. Da Matrícula
O candidato classificado no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula na escola onde
será realizado o curso ao qual concorreu.
No ato da matrícula, o candidato, ou seu responsável, deverá apresentar a via original e
uma copia simples dos seguintes documentos:
 Carteira de Identidade;
 Cadastro de Pessoa Física;
 Carteira de Identidade da mãe;
 Cadastro de Pessoa Física da mãe;
 Comprovante de Residência;
 Comprovante de escolaridade emitido pela instituição na qual o aluno esteja matriculado
ou tenha concluído seus estudos;
 1 Foto 3x4;
 Histórico Escolar do Ensino Fundamental (no prazo de até 15 dias após o início das
aulas);
Os candidatos APROVADOS em 1ª chamada deverão efetuar sua matrícula no período de 18
a 19 de fevereiro de 2019, nos horários de 08h às 12h e de 14h às 18h.
Após efetivação das matrículas dos candidatos aprovados em 1ª chamada e, havendo vagas
disponíveis, será realizada a 2ª chamada para matrícula no período de 20 de fevereiro de
2019, nos horários de 08h às 12h e de 14h às 18h, para os candidatos SUPLENTES,
obedecida a ordem de classificação.

 Será considerado desistente o candidato que não efetuar sua matrícula no período
determinado neste Edital.
5. Início das aulas
O início das aulas dar-se-á no dia 25 de fevereiro de 2019, em horário e local de acordo com
curso/escola optados pelo candidato.

6. Disposições Gerais
 É de exclusiva responsabilidade do candidato obter todas as informações necessárias
para a participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando para o local, a
data e o horário da prova e da divulgação de resultados, e de todos os eventos
relativos à matrícula;
 O SENAI-DR/AP reserva-se o direito de estender o período de matrículas, até que se
tenha o número necessário de alunos para a composição das turmas;
 O resultado da prova de seleção só terá validade para classificação de candidatos para
o preenchimento de vagas nos cursos com início no 1º semestre de 2019.
 Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão
Coordenadora do Processo Seletivo dos Cursos de Aprendizagem Industrial do SENAIDR/AP.

Moisés Aguiar
Diretor de Operações
SENAI-DR/AP

ANEXO I
LISTA DE CURSOS DA MODALIDADE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, OFERTADOS
POR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MACAPÁ
17 Vagas

CURSO CFP MACAPÁ

PERFIL DO
CANDIDATO

Matutino

Vespertino

Construtor de Edificações

18 a 24 anos

-

17

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANTANA
46 Vagas
Matutino
Vespertino

CURSOS CFP SANTANA

PERFIL DO
APRENDIZ

Eletricista Industrial

18 a 24 anos

-

23

Montador e Reparador de
Computadores

14 a 24 anos

-

19

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação textual;
Período composto;
Coordenação x Subordinação;
Orações subordinadas substantivas;
Orações adjetivas;
Pronome relativo;
As funções sintáticas dos pronomes relativos;
Orações subordinadas adverbiais;
Função argumentativa;
Orações reduzidas;
Figuras de sintaxe;
Concordância verbal;
Concordância nominal;
Interpretação textual;
Regência verbal;
Regência nominal;
Crase e Pontuação e vírgula.
MATEMÁTICA
Potenciação e Radiciação;
Cálculo com potências reais;
Cálculo com raízes reais;
Radicais: adição algébrica com radicais, multiplicação com radicais, divisão com radicais e
racionalização de denominadores;
Equações do 2º grau;
Definição de equação de 2º grau;
Estudo dos triângulos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Notícias e fatos referente a atualidade.

