EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
CANDIDATOS DA COMUNIDADE - OIT
1. Apresentação
O SENAI/AP torna pública a abertura do período para inscrição de candidatos para preenchimento das
vagas oferecidas para os cursos da Modalidade Qualificação Profissional no Centro de Formação
Profissional Macapá, SENAI/DR-AP.
São vagas para atendimento a parceria com OIT - Organização Internacional do Trabalho, e os
participantes deverão seguir as informações contidas neste edital para serem elegíveis as vagas ofertadas .
2. Das inscrições
As inscrições para o Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Qualificação Industrial, estarão abertas
no período de 17 à 19 de julho de 2019, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h. As matrículas serão
formalizadas presencialmente nos Centros de Formação Profissional Macapá (localizado na Avenida Padre Júlio
Maria Lombaerd, nº 2026, Santa Rita, Macapá), de acordo com o curso pretendido.
O candidato deverá matricular-se em um único curso. A matrícula em mais de um curso acarretará a
exclusão do candidato do Processo Seletivo. Seleção a ser feita por ordem de chegada.
2.1 Condições de Participação
Poderão se matricular nos cursos ofertados candidatos que atendam os grupos especificados abaixo:


Mulheres sobreviventes ao escalpelamento;



Pessoas com deficiência;



Negros/as;



LGBTIs;



Indígenas;



Desempregados.

3. Da Matrícula
No ato da matrícula, o candidato, ou seu responsável, deverá apresentar a via original e uma cópia
simples dos seguintes documentos:
 Carteira de Identidade;
 Cadastro de Pessoa Física;
 Carteira de Identidade do responsável, caso seja menor de idade;
 Cadastro de Pessoa Física do responsável, caso seja menor de idade;

 Comprovante de Residência;
 Comprovante de escolaridade emitido pela instituição na qual o aluno esteja matriculado ou tenha
concluído seus estudos;
 Histórico Escolar do Ensino Fundamental (no prazo de até 15 dias após o início das aulas);
 Cartão de vale-transporte;
 Carteira de trabalho;
 Comprovação de perfil válido para matrícula:
o

Para Mulheres sobreviventes ao escalpelamento e Pessoa com Deficiência: Apresentação de
Laudo Médico comprobatório;

o

Para Negros/as, LGBTIs e Indígenas: Autodeclaração a ser feita no momento da matrícula;

o

Desempregados: Carteira de Trabalho.

Não serão aceitas matrículas com documentação incompleta.
A matrícula configura o reconhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas as normas previstas neste
Edital.
4. Início das aulas
O início das aulas dar-se-á conforme cronograma dos cursos no anexo I deste edital.
5. Disposições Gerais
Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão Coordenadora de
Processos Seletivos do SENAI/AP.
O SENAI se reserva no direito de adiar o início das aulas, caso necessário.

Moisés de Aguiar
Diretor de Operações
SENAI-DR/AP

ANEXO I
LISTA DE CURSOS OFERTADOS POR CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Centro de Formação Profissional Macapá
CURSO

C/H

TURNO

MODALIDADE

INICIO

FIM

VAGAS

Mecânico de Refrigeração e Climatização

180

Tarde

Qualificação

05/ago

07/out

20

Corte e Costura em Malha

180

Noite

Qualificação

05/ago

07/out

20

Padeiro e Confeiteiro

180

Noite

Qualificação

05/ago

07/out

20

