
 

RETIFICAÇÃO  COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 

SENAI/AP  

 

Onde se lê: 

2. Do perfil das vagas: 

VAGA 1 

Cargo: Instrutor II - Alimentos  

Formação Obrigatória:  

 Curso superior em Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Nutrição, em 

consonância com a legislação definida pelo Conselho Nacional de Educação. 

Formação Desejável: 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

 Especialização em Segurança Alimentar;  

 Habilitação em Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos C 

Controle (APPCC); 

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: 

 Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação 

(CTPS/Declaração) na área de docência de manipulação e produção de alimentos, 

panificação e áreas correlatas. Experiência desejável em boas práticas de fabricação e 

melhorias de processos produtivos. 

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Macapá. 



 

 

VAGA 3 

Cargo: Instrutor Horista: Engenharia Florestal 

Formação Obrigatória:  

 Curso superior completo em Engenharia Florestal, em consonância com a legislação 

definida pelo Conselho Nacional de Educação. 

Formação Desejável: 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

 Especialização em Celulose e Papel 

  Especialização em Gestão de Arranjo Produtivos;  

 Qualificação em operação de máquinas operatrizes do setor florestal;  

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de 

documentação (CTPS/Declaração)  na área de docência ou trabalho na área de processos 

de fabricação de Celulose e Papel. Experiência desejável em processos industriais, 

produção de móveis, serraria de madeira e manejo florestal.  

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Vale do Jari - (Regime de Teletrabalho). 

 

VAGA 4 

Cargo: Instrutor Horista: Engenharia Florestal 

Formação Obrigatória:  

 Curso superior completo em Engenharia Florestal, em consonância com a legislação 

definida pelo Conselho Nacional de Educação. 



 

Formação Desejável: 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

  Especialização em Celulose e Papel  

  Especialização em Gestão de Arranjo Produtivos;  

 Qualificação em operação de máquinas operatrizes do setor florestal;  

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de 

documentação na área de docência ou trabalho na área de processos de fabricação de 

Celulose e Papel. Desejável: Experiência em processos industriais, produção de móveis, 

serraria de madeira e manejo florestal.  

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Macapá. 

 

3. Do Processo de Inscrição e sua Validação 

3.1.  A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail: 

curriculum.sesisenai@sesisenaiap.org.br.  

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar obrigatoriamente o NOME DA VAGA e 

SEU NOME COMPLETO: Ex.: Vaga 1 – Instrutor II: Alimentos – João Silva. 

No currículo que será anexado deverá conter, além das informações acadêmicas, o seu 

endereço de e-mail.  

3.2. O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele 

será convocado para as etapas subsequentes do Processo.  



 

3.3. Deverá ser encaminhado juntamente com o currículo o ANEXO I e II deste Comunicado 

(Declaração de Vínculo de Parentesco e Termo de Consentimento para o Tratamento 

de Dados Pessoais no Processo Seletivo), devidamente preenchido e assinado.  

3.4. As inscrições ocorrerão no período de 02 a 07 de junho de 2021. 

3.5. O SESI/AP e SENAI/AP reservam-se o direito de excluir do Processo Seletivo os e-

mails que não tragam no assunto a indicação da vaga e aqueles currículos que estejam com 

informações incompletas. 

3.6. O preenchimento das informações curriculares é de inteira responsabilidade dos 

candidatos.  

 

  



 

Leia-se:  

2. Do perfil das vagas: 

VAGA 1 

Cargo: Instrutor II - Alimentos  

Formação Obrigatória:  

 Curso superior em Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Nutrição, Engenharia 

Química em consonância com a legislação definida pelo Conselho Nacional de Educação. 

Formação Desejável: 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

 Especialização em Segurança Alimentar;  

 Habilitação em Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos C 

Controle (APPCC); 

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: 

 Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de documentação 

(CTPS/Declaração) na área de docência de manipulação e produção de alimentos, 

panificação e áreas correlatas. Experiência desejável em boas práticas de fabricação e 

melhorias de processos produtivos. 

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Macapá. 

 

VAGA 3 

Cargo: Instrutor Horista: Engenharia Florestal 



 

Formação Obrigatória:  

 Curso superior completo em Engenharia Florestal, Licenciatura ou Bacharel em 

Química, Engenheiro Químico em consonância com a legislação definida pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

Formação Desejável: 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

 Especialização em Celulose e Papel 

  Especialização em Gestão de Arranjo Produtivos;  

 Qualificação em operação de máquinas operatrizes do setor florestal;  

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de 

documentação (CTPS/Declaração)  na área de docência ou trabalho na área de processos 

de fabricação de Celulose e Papel. Experiência desejável em processos industriais, 

produção de móveis, serraria de madeira e manejo florestal.  

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Vale do Jari - (Regime de Teletrabalho). 

 

VAGA 4 

Cargo: Instrutor Horista: Engenharia Florestal 

Formação Obrigatória:  

 Curso superior completo em Engenharia Florestal, Licenciatura ou Bacharel em 

Química, Engenheiro Químico em consonância com a legislação definida pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

Formação Desejável: 



 

 Licenciatura, Especialização ou Complementação Pedagógica;  

  Especialização em Celulose e Papel  

  Especialização em Gestão de Arranjo Produtivos;  

 Qualificação em operação de máquinas operatrizes do setor florestal;  

Conhecimentos e Habilidades:  

 Adaptação à mudança;  

 Autodesenvolvimento;  

 Busca pela excelência do ensino;  

 Capacidade Analítica;  

 Comunicação;  

 Cooperação;  

 Ética;  

 Foco em Resultado; 

 Foco no cliente;  

 Comprometimento com a Instituição e seus resultados;  

 Inovação / Criatividade;  

 Relacionamento Interpessoal;  

 Trabalho em equipe.  

Experiência: Experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada por meio de 

documentação na área de docência ou trabalho na área de processos de fabricação de 

Celulose e Papel. Desejável: Experiência em processos industriais, produção de móveis, 

serraria de madeira e manejo florestal.  

Quantidade de Vagas: 01 vaga + Cadastro de reserva 

Lotação: SENAI Macapá. 

 

3. Do Processo de Inscrição e sua Validação 

3.1.  A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail: 

curriculum.sesisenai@sesisenaiap.org.br.  

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar obrigatoriamente o NOME DA VAGA e 

SEU NOME COMPLETO: Ex.: Vaga 1 – Instrutor II: Alimentos – João Silva. 

No currículo que será anexado deverá conter, além das informações acadêmicas, o seu 

endereço de e-mail.  

3.2. O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele 

será convocado para as etapas subsequentes do Processo.  



 

3.3. Deverá ser encaminhado juntamente com o currículo o ANEXO I e II deste Comunicado 

(Declaração de Vínculo de Parentesco e Termo de Consentimento para o Tratamento 

de Dados Pessoais no Processo Seletivo), devidamente preenchido e assinado.  

3.4. As inscrições ocorrerão no período de 17 a 21 de junho de 2021. 

3.5. O SESI/AP e SENAI/AP reservam-se o direito de excluir do Processo Seletivo os e-

mails que não tragam no assunto a indicação da vaga e aqueles currículos que estejam com 

informações incompletas. 

3.6. O preenchimento das informações curriculares é de inteira responsabilidade dos 

candidatos.  

 

 


