
EDITAL PROCESSO SELETIVO 2020.4 
CANDIDATOS DA COMUNIDADE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CURSOS DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

GRATUIDADE REGIMENTAL 

1. Apresentação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/AP torna público que, no 
período indicado neste edital, estarão abertas as inscrições do processo seletivo destinadas ao 
preenchimento de vagas em cursos da gratuidade regimental, segundo as regras aqui dispostas. 

São 300 vagas para preenchimento em cursos na modalidade Educação a Distância. 

2. Dos Cursos

Os cursos realizados na modalidade de Aperfeiçoamento Profissional, serão desenvolvidos 
gratuitamente para candidatos matriculados no ano letivo de 2020 e encontram-se relacionados 
no Anexo I deste Edital.  

3. Inscrições

As inscrições serão exclusivamente online, pelo endereço eletrônico presente no item 3.2 
deste edital. 

3.1. Data e Horário das inscrições: A partir de 14h do dia 08/06/2020 até às 23h59min do dia 
11/06/2020. O SENAI-DR/AP reserva-se ao direito de prorrogar o prazo das inscrições sem aviso 
prévio. Em caso de prorrogação a informação será disponibilizada no site www.ap.senai.br; 

3.2. As inscrições serão realizadas somente online, através do link https://gg.gg/apsenai2020. O 
candidato deverá inscrever-se para um único curso. A inscrição em mais de um curso, 
acarretará na exclusão do candidato no Processo Seletivo; 

3.3. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição em nosso endereço eletrônico; 

3.4. O candidato deverá informar no ato da inscrição, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos:  

• Nome completo sem abreviatura;

• RG;
• CPF;
• Endereço atualizado;
• Nome completo, data de nascimento e local de nascimento de sua mãe;
• RG e CPF da mãe para alunos menores de idade;
• E-mail válido;
• Número telefônico de contato atualizado;

3.5. O candidato receberá um e-mail de confirmação de sua inscrição, e deverá responder 
anexando cópias de RG, CPF e Comprovante de residência atualizado (nos formatos JPEG, 
PNG ou PDF) e em caso de aluno menores, RG e CPF também do responsável. Após análise da 

http://www.ap.senai.br/
http://totvs01.sesisenaiap.org.br/Corpore.Net/Source/EduPS-ProcessoSeletivo/Public/EduPSPublicMain.aspx


 

documentação e verificação se o candidato atende aos pré-requisitos do item 4 deste edital, 
receberá em até 24 horas antes do início do curso: login e senha para acesso ao ambiente 
virtual de aprendizagem. 
 
4.   Pré-requisitos para participação no processo seletivo 
 

• Deve ter, no mínimo, 14 anos completos na data de início do curso; 
• Possuir ferramentas para realização do curso (internet, notebook, computador, celular ou 

tablet); 
• O SENAI AMAPÁ 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; 

• Atender todas as exigências contidas neste edital.  
 

NOTA: Ex-alunos SENAI não poderão realizar sua inscrição caso tenham pendências junto à 
Secretaria e/ou à Coordenação Pedagógica desta instituição (documentos, notas e pendências 
financeiras); 
 
A mudança de curso durante período letivo NÃO será permitida. 
 
5. Início das aulas 
 
O início das aulas dar-se-á no dia 16 de junho de 2020, em ambiente virtual, de acordo com 
cronograma indicado no anexo I. 
 
Após a verificação de todas as documentações, o candidatado já inscrito, receberá via e-mail, 
login e senha para realização do curso. 
 
6. Disposições Gerais  
  
6.1. Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas pelo endereço de e-
mail: universo.profissional@edu.ap.senai.br; 
 
6.2. Não serão aceitas, sob qualquer condição, inscrições de alunos que tenham evadido ou 
reprovado em cursos de aprendizagem ou qualificação na modalidade gratuidade regimental do 
SENAI/AP. Caso seja detectado após a realização do processo seletivo, o candidato não terá 
sua matrícula efetivada; 
 
6.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, informar todos os dados respectivos no 
momento da sua inscrição, após a confirmação da matrícula em nenhuma hipótese haverá, 
transferência de curso; 
 
O SENAI/AP fornecerá ao término do curso certificado de conclusão, discriminando o curso 
realizado, com a respectiva carga horária e conteúdo formativo;  
 
6.4. Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga horária do 
curso; 
 
6.5. A matrícula configura o reconhecimento e aceitação por parte do aluno e seu responsável 
(quando necessário) de todas as normas e instruções previstas neste Edital. 



 

  
7. Casos Omissos  
  
Casos omissos e situações não previstas neste informativo serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora dos Processos Seletivos do SENAI-DR/AP.  
  

7.1. Execução da Oferta  

  

Os programas educacionais especificados no presente Edital poderão ser cancelados pelo 
SENAI/AP, caso ocorram fatos supervenientes, em especial orçamentários, que inviabilizem sua 
execução, não cabendo ao participante direito a qualquer indenização.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

ANEXO I - CURSOS OFERTADOS 
 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL -  SENAI-DR/AP 2020/1. 
 

ÁREA CURSOS 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO VAGAS 

Segurança do 
Trabalho 

Prevenção à Poluição 60 16 a 29/06/2020 30 

Refrigeração e 

Climatização 
Fundamentos de Refrigeração e Climatização 60 16 a 29/06/2020 30 

Tecnologia da 

Informação 
Segurança de Dados 50 16 a 27/06/2020 30 

Gestão Técnicas e Fundamentos de Qualidade 50 16 a 27/06/2020 40 

Construção Civil Desenho de Edificações em CAD 2D 48 16 a 26/06/2020 20 

Energia GTD Eficiência Energética 30 22 a 29/06/2020 60 

Tecnologia da 
Informação 

Fundamentos de Web Design 30 22 a 29/06/2020 30 

Logística Introdução à Logística 30 22 a 29/06/2020 30 

Vestuário Tecnologias das Confecções 20 22 a 26/062020 30 

TOTAL DE VAGAS 300 

 

 

 

 

 

 

Alyne Vieira 

Diretora de Operações SENAI-DR/AP 


	Sem nome

