EDITAL SENAI DE INSCRIÇÕES PARA ACESSO A VAGAS EM CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – 2021.1 - CANDIDATOS DA COMUNIDADE PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 2021.

RETIFICAÇÃO

1- Retifica-se que o período de inscrição foi prorrogado até as 18h desta QUINTA-FEIRA,
21/01/2021, bem como, altera-se os prazos para realização da primeira etapa desta seleção e o
período de matrícula.
2- Consulte o site www.ap.senai.br na página Processos Seletivos e consulte o edital 2021.1, que
rege este certame.
3- ONDE SE LÊ:
3. INSCRIÇÕES
3.2. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico www.ap.senai.br,
solicitado às 08h do dia 19/01/2021 até às 12h do dia 20/01/2021, e preenchendo
eletronicamente, o requerimento de inscrição, ler e concordar com as disposições do edital do
processo seletivo;
3.7. A auto declaração e as solicitações de atendimento especial que não forem protocoladas até
às 18 horas do dia 19/01/2021, bem como aquelas que não estiverem acompanhadas de laudo
médico ou relatório, exceções feitas às solicitações de intérprete de libras, inviabilizam o
atendimento diferenciado. Nestes casos, o candidato será submetido às mesmas condições dos
demais candidatos para a realização da seleção, inclusive no que diz respeito à faixa etária
aplicada, não cabendo interposição de recurso;
4. PITCH DE SELEÇÃO
4.1. O canditato deverá gravar um vídeo, de no máximo 45 segundos, respondendo as seguintes
perguntas:


O motivo por qual você escolheu esse curso?



O que SENAI pode contribuir para o futuro do seu trabalho?



Porque você merece essa vaga?

Obs.: O aluno no início do vídeo deverá falar seu nome completo e o curso pretendido.
O vídeo deverá ser enviado até o dia 20/01/2021, até as 12:00 horas, pelo o número de
WhatsApp (96) 98406-1825, com o nome completo do canditado e o curso.
7. MATRÍCULAS
7.1. O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula no SENAI-DR/AP,
na unidade para o qual foi aprovado, no período de 27 a 29/01/2021 conforme horário a ser
divulgado no edital de convocação dos candidatos aprovados e de acordo com o critério abaixo:


Ter sido aprovado no processo seletivo;

LEIA-SE:
3. INSCRIÇÕES
3.2. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico www.ap.senai.br,
solicitado às 08h do dia 19/01/2021 até às 18h do dia 21/01/2021, e preenchendo
eletronicamente, o requerimento de inscrição, ler e concordar com as disposições do edital do
processo seletivo;
3.7. A auto declaração e as solicitações de atendimento especial que não forem protocoladas até
às 18 horas do dia 21/01/2021, bem como aquelas que não estiverem acompanhadas de laudo
médico ou relatório, exceções feitas às solicitações de intérprete de libras, inviabilizam o
atendimento diferenciado. Nestes casos, o candidato será submetido às mesmas condições dos
demais candidatos para a realização da seleção, inclusive no que diz respeito à faixa etária
aplicada, não cabendo interposição de recurso;
4. PITCH DE SELEÇÃO
4.1. O canditato deverá gravar um vídeo, de no máximo 45 segundos, respondendo as seguintes
perguntas:


O motivo por qual você escolheu esse curso?



O que SENAI pode contribuir para o futuro do seu trabalho?



Porque você merece essa vaga?

Obs.: O aluno no início do vídeo deverá falar seu nome completo e o curso pretendido.
O vídeo deverá ser enviado até o dia 21/01/2021, até as 18h, pelo número de WhatsApp (96)
98406-1825, com o nome completo do canditado e o curso.
7. MATRÍCULAS
7.1. O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula no SENAI-DR/AP,
na unidade para o qual foi aprovado, no período de 8 a 9/02/2021 conforme horário a ser
divulgado no edital de convocação dos candidatos aprovados e de acordo com o critério abaixo:
Ter sido aprovado no processo seletivo.

Macapá-AP, 20 de janeiro 2021.

Alyne Vieira
Diretora de Operações
SENAI-DR/AP

ANEXO II – CRONOGRAMA

ETAPA

DATA

Lançamento do Edital

15/01/2021

Inscrição e envio dos vídeos

19 a 21/01/2021

Dinâmica em Grupo

26 a 28/01/2021

Entrevista Individual

01 a 03/02/2021

Matrícula

08 a 09/02/2021

Início das aulas

10/02/2021

