EDITAL SENAI PARA ACESSO A VAGAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 2021.2 CANDIDATOS DA COMUNIDADE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DA
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2021.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Amapá torna público o Processo
Seletivo para inscrições nos cursos de Qualificação Profissional para candidatados da comunidade,
destinado ao preenchimento de 187 (cento e oitenta e sete) vagas remanecentes em cursos da
Aprendizagem Industrial Básica, segundo as regras aqui dispostas.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. As vagas e requisitos para acessos estão descritas no Anexo I deste Edital;
1.2. As vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos da comunidade que tenham obrigatoriamente
participado desse processo seletivo;
1.3. A seleção será regida por este edital, seus anexos e eventuais retificações, caso existam, e caberá sua
execução ao SENAI-DR/AP;
1.4. Não serão aceitas, sob qualquer condição, inscrições de alunos que já tenham concluído o mesmo curso
de Aprendizagem Industrial/Qualificação Profisional ou que estejam em andamento no mesmo ou em outro
curso de Aprendizagem Industrial/Qualificação Profissional do SENAI-DR/AP. Também não será aceita a
inscrição de candidatos que tenham evadido ou reprovado em cursos de aprendizagem, qualificação ou
técnico do SENAI-DR/AP na condição de Gratuidade Regimental. Caso seja detectado após a realização do
processo seletivo, o candidato não terá sua matrícula efetivada;
1.5. Mudança de curso, turma ou turno, não serão permitidas dentro do período letivo.
2. PRÉ-REQUISITOS
 Deve ter, no mínimo, 14 (catorze) anos completos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhe
permita concluir o curso antes de completar 24 anos, ou seja, ter 23 anos e 1 (um) mês na data de início
do curso, respeitando o perfil do aluno (Anexo I);
 Os candidatos deverão estar, no mínimo, cursando o 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o
Ensino Médio e ter disponibilidade para frequentar as aulas e realizar as práticas profissionais;
 Atender todas as exigências contidas neste Edital.

4. SELEÇÃO
4.1. A seleção será composta de 1 (uma) etapa, de caráter eliminatório e classificatório;
4.1.1. 1 – Etapa – Entrevista Individual.
5. INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita neste edital;
5.2. Será admitida a inscrição somente via internet, por formulário presente no ANEXO I, no solicitado às 08h
do dia 19/02/2021 até às 18h do dia 19/02/2021, e preenchendo eletronicamente, o requerimento de
inscrição, ler e concordar com as disposições do edital do processo seletivo;
5.2.1. Para etapa de entrevista individual, serão disponibilizados 3 vezes o número de vagas por curso. Ex:
CURSO DE DESENHISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VAGAS DISPONÍVEIS 03 (três), número de
inscritos para entrevista individual 09 (nove) vagas, ao atingir o número de inscritos o formulário de
inscrições fechará automaticamente. O número de vagas por curso e o número de vagas para entrevista
estão presentes no Anexo I deste Edital;
5.3. O SENAI-DR/AP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação e de congestionamento das linhas de comunicação;
5.4. O candidato poderá se inscrever em uma única opção de curso. Candidatos inscritos em mais de um
curso terão as duas inscrições canceladas;
5.5. A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as normas previstas
neste Edital. O não cumprimento dos procedimentos de inscrição estabelecidos implicará o seu cancelamento
com consequente impedimento de participação do candidato no processo seletivo;
5.6. O candidato somente será considerado inscrito nesta seleção após ter cumprido todas as instruções
descritas neste Edital;
5.7. O SENAI-DR/AP se reserva ao direito de excluir da seleção e da matrícula aquele que não preencher o
formulário corretamente e/ou fornecer dados comprovadamente falsos.
5. ENTREVISTA INDIVUDAL
5.1. Após a inscrição do canditado no site, serão marcados data e horário da entrevista individual, que será
realizada de forma on-line, pela plataforma Google Meet. O link com o convite para a entrevista será enviado
para o e-mail informado pelo candidato no momento de sua inscrição;
5.2. A entrevista terá duração de 10 (dez) minutos;
5.3. Caberá ao canditato a digitação correta do seu e-mail no ato de sua inscrição;

5.4. O SENAI-DR/AP não se responsabilizará por falhas de comunicação, de energia elétrica e de
congestionamento das linhas de internet, que impossibilitem a entrevista do candidato;
6. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO
6.1. A entrevista individual tem o fim de identificar e avaliar o perfil e interesse do candidato para o curso
escolhido;
6.1. Serão avaliados, a apresentação do candidato, pontos positivos e pontos a melhorar, interesse e
conhecimento no curso escolhido e habilidades com as ferramentas tecnológicas de educação à distância.
7. DO RESULTADO
7.1. O resultado final e convocação para matrícula serão divulgados às 18h do dia 01/03/2021 no endereço
eletrônico http://www.ap.senai.br/senai/processo-seletivo.html e no mural das referidas escolas SENAIDR/AP.
8. MATRÍCULAS
8.1. O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula no SENAI-DR/AP, na Unidade
para o qual foi selecionado, no período de 02 a 03/01/2021 conforme horário a ser divulgado no Edital de
convocação e de acordo com o critério abaixo:
 Ter sido aprovado no processo seletivo.
8.2. São condições obrigatórias para a matrícula:
 Ser classificado no processo seletivo, considerando os critérios estabelecidos no item 5 deste Edital;
 Ter no ato da matrícula a idade exigida no Anexo I deste Edital;
 Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio;
 Apresentar RG (original e cópia);
 Apresentar CPF (original e cópia);
 Comprovante de endereço (original e cópia);
 Comprovante de escolaridade (diploma ou declaração de matrícula) (original e cópia);
 Para menores de 18 anos, RG e CPF do responsável legal (original e cópia).
8.3. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal.

8.4. A matrícula será cancelada e em seu lugar será chamado outro candidato, caso não apresente:
 Todos os documentos exigidos no Edital;
 Não compareça ao SENAI-DR/AP no período de matrículas;
 Não atenda às exigências deste Edital.
9. DOS UNIFORMES
9.1 O uniforme é de uso obrigatório a todos os alunos do curso de Qualificação Profisisonal matriculados nas
unidades do SENAI-DR/AP. Além dele, o aluno deverá utilizar jaleco (quando o curso exigir), calça comprida
de tecido jeans na cor azul escuro e tênis.
9.2. O SENAI-DR/AP disponibilizará a cada aluno a camiseta do uniforme e o jaleco, quando o curso exigir.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES FINAIS
10.1. O SENAI-DR/AP poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos a serem
matriculados não atinja o número mínimo previsto para instalação e funcionamento de uma turma;
10.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações necessárias para a participação em
todas as etapas do processo seletivo, atentando para o local, a data e o horário das etapas e da divulgação
de resultados e de todos os eventos relativos à matrícula. O não comparecimento para confirmação de
matrícula, nos locais, nas datas e nos horários divulgados pelo SENAI-DR/AP acarretará a perda da vaga
obtida.;
10.3. O SENAI-DR/AP fornecerá ao término do curso, certificado de conclusão, discriminando o curso
oferecido, com a respectiva carga horária e o conteúdo formativo;
10.4. O processo seletivo anunciado neste edital terá validade para os cursos ofertados no primeiro semestre
de 2021;
10.5. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
10.5.1: No CFP Macapá, localizado na Av. Padre Júlio Maria Lombard, 2000 Bairro Santa Rita:


Manhã: Entrada: 07h30min e Saída: 11h30min



Tarde: Entrada: 13h30min e Saída: 17h30min

10.5.2: No CFP Santana, localizado na Av. B1, nº 50, Bairro Vila Amazonas (Distrito Industrial):


Tarde: Entrada: 13h00min e Saída: 17h00min

10.5.3. No CFP Vale do Jari, localizado na Rua. 88, Bairro Staff – Monte Dourado:


Tarde: Entrada: 13h00min e Saída: 17h00min

10.5.4. Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga horária do curso;

10.6. As datas de início das aulas constam no Anexo I;
10.7. As aulas teóricas poderão ser realizadas de forma remota por meio de plataforma Meu SENAI, para
esse modelo de ensino o SENAI-DR/AP não disponibilizará de recursos como internet, notebook, computador,
celular ou tablet para os candidatos, bem como não disponibilizará de espaço em sua estrutura ou laboratório
de suas escolas;
10.8. O prazo para impugnação do presente Edital será de um dia útil a contar da data de sua publicação;
10.9. Casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo do SENAI-DR/AP.
Macapá-AP, 18 de fevereiro 2021.
Alyne Vieira
Diretora de Operações
SENAI-DR/AP

ANEXO I - CURSOS OFERTADOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI-DR/AP 2021/2
Cdfff

CFP MACAPÁCPFC
Vagas - 70

Cursos

Perfil do Aprendiz

Vagas

Desenhista de Produtos Gráficos (WebDesign)

Mínimo 14 anos 9º ano do Ens. Fund.

Programador de Sistemas de Informação

Mínimo 14 anos 9º ano do Ens. Fund.

Desenhista de Construção Civil

Mínimo 16 anos 7º ano do Ens. Fund.

17
Manhã
13
Tarde
24
Manhã

Eletricista de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica

Mínimo 18 anos Fundamental Completo

16
Tarde

Link para inscrição
Número
Máximo de
inscrições
51
https://forms.gle/FXdgEk3Qsn7FmpPy6
39

https://forms.gle/e2eD4uwyzCebENTw6

72

https://forms.gle/XzAQFmoFX7LQi6v7A

48

https://forms.gle/q7MvvspS4oxx1jsi7

CFP SANTANA
Vagas - 48
CURSOS

Controlador e Programador de Produção - Logística
Desenhista de Web Design

PERFIL DO APRENDIZ
Mínimo 14 anos
9º ano do Ens. Fund.
Mínimo 14 anos
9º ano do Ens. Fund.

Link para inscrição

Vagas
Tarde

Número Máximo
de inscrições

22

63

https://forms.gle/otsy7yufDgEEZASF8

26

78

https://forms.gle/YauLsAXMT5RpVnGe8

CFP VALE DO JARI
Vagas - 69
CURSOS

PERFIL DO APRENDIZ

Assistente Administrativo

Link para inscrição

Vagas
Tarde

Número Máximo
de inscrições

Mínimo 14 anos 9º ano do Ens. Fund.

24

72

https://forms.gle/E33dtZCGkAEQpNWr8

Auxiliar de Produção de Celulose e Papel

Mínimo 16 anos Fundamental Completo

19

57

https://forms.gle/s8NCUdtU4HwPzcD46

Mecânico Industrial

Mínimo 18 anos Fundamental Completo

26

78

https://forms.gle/N6LJ3kBqpdVCNkiMA

ANEXO II – CRONOGRAMA

ETAPA

DATA

Lançamento do Edital

18/02/2021

Inscrição

19/02/2021 das 08h00 às 18h00

Lista dos Canditados Inscritos

22/02/2021 às 12h00
23/02/2021 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00

Entrevista Individual

24/02/2021 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00
25/02/2021 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00
26/02/2021 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00

Resultado

01/03/2021 às 14h00

Matrícula

02 a 04/03/2021 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00

Início das aulas

08/03/2021

