
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2020.5 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO 

SENAI – 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 destinado ao 
preenchimento de vagas em cursos da gratuidade regimental, segundo as regras aqui dispostas. 
 
São 450 vagas para preenchimento em cursos na modalidade Educação a Distância, nas 
unidades SENAI-DR/AP em Macapá, Santana e Vale do Jari. 
  
2. Dos Cursos 
 
Os cursos realizados na modalidade de Qualificação Profissional serão desenvolvidos 
gratuitamente para candidatos matriculados, oferecidos para o ano letivo de 2020 e encontram-
se relacionados no Anexo I deste Edital.  
  
3. Inscrições  

  
As inscrições serão exclusivamente on-line, pelo endereço eletrônico presente no item 3.2. 
deste edital, sendo divididas em 4 etapas: 
 
1º Etapa – Inscrições para alunos regulamente matriculados no ano letivo de 2020 nas unidades 
SENAI Macapá, Santana e Vale do Jari; 
2º Etapa – Inscrições para alunos concluintes das unidades SENAI Macapá, Santana e Vale do 
Jari; 
3º Etapa – Verificação de dados pessoais e pré-requisitos; 
4º Etapa – Matrícula do aluno no curso e envio de login e senha no ambiente virtual. 
 
3.1. Data e Horário das inscrições: 
A partir de 08h do dia 24/08/2020 até às 23h59min do dia 25/08/2020, para alunos regulamente 
matriculados no ano letivo de 2020 e, de 08h do dia 26/08/2020 até às 23h59min do dia 
27/08/2020, para ex-alunos SENAI. 

O SENAI-DR/AP reserva-se o 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 on-line, através do link (Clique para se inscrever). 
O candidato deverá inscrever-se para um único curso. A inscrição em mais de um curso 
acarretará a exclusão do candidato do 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; 

 CPF; 

http://www.ap.senai.br/
https://docs.google.com/forms/d/1g13gUJz_7uf7eajiAXENAYVbVE-8CidtrzLleHy2RO0/edit?ts=5f3af02f


 Comprovante de residência atualizado; 

 E-mail válido; 

 Número de contato atualizado (WhatsApp e ligação); 

 
3.5. O candidato receberá um e-mail de confirmação de sua inscrição, e deverá responder o 
mesmo anexando cópias da declaração de renda e termo de compromisso (anexo II e III) nos 
formatos JPEG, PNG ou PDF. Após análise da documentação e verificação se o candidato 
atende os pré-requisitos do item 4 deste edital, receberá em até antes do início do curso login e 
senha para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. 

 
4.   Pré-requisitos para participação no processo seletivo. 

 Ser aluno SENAI regulamente matriculado em cursos de Aprendizagem Industrial, 
Qualificação Profissional, Habilitação Técnica ou ser ex-aluno SENAI concluinte nas 
mesmas modalidades citadas; 

 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); 
 Possuir habilidades que contribuam para a conclusão do curso (manuseio de 

ferramentas de internet e do Pacote Office básico); 
 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;  

 Preencher a declaração de renda; 
 Preencher o termo de compromisso; 
 Atender todas as exigências contidas neste edital.  

 

NOTA: Não poderão se inscrever para concorrer a vagas do mesmo curso que já realizaram, 
bem como 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 31 de agosto de 2020 em ambiente virtual. Após a 
verificação de todas as documentações o candidatado já inscrito, receberá no e-mail login e 
senha para realização do curso. 

 
5.1. As serão ministrada em ambiente virtual pelo Portal Meu SENAI 
(https://meusenai.senai.br/), o candidato aprovado receberá login e senha para acesso ao 
ambiente. As aulas ocorrerão na data e horário conforme descrito no Anexo I desse edital; 
5.2. Pelo ambiente virtual, serão disponibilizados materiais didáticos que possibilitem 
acompanhamento e execução dos cursos. Para cursos que necessitam de material de apoio 
inerente a áreas, o SENAI disponibilizará kits didáticos que deverão ser retirados na Unidade 
Senai correspondente a sua matrícula, conforme cronograma da coordenação pedagógica no 
modelo drive-thru ou agendamento. 
 
 
 

https://meusenai.senai.br/


 
6. Disposições Gerais  
  
6.1. Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas pelo endereço de e-
mail escolasenai@ap.senai.br ou pelo WhatsApp (96)98406-1825. 

 
6.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, informar todos os dados respectivos na hora 
da sua inscrição, após a confirmação da matrícula em nenhuma hipótese haverá, transferência 
de curso. 
O SENAI/AP fornecerá, ao término da oferta, em caso de aprovação, certificado de conclusão, 
discriminando o curso oferecido, com a respectiva carga horária e conteúdo formativo. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga horária do 
curso. 
 
6.4. A matrícula configura o reconhecimento e aceitação por parte do aluno e seu responsável, 
de todas as normas e instruções previstas neste Edital e Regimento escolar deste Centro de 
Formação Profissional. 
  
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, caso ocorram fatos supervenientes, em especial orçamentários, que inviabilizem sua 
execução, não cabendo ao participante direito a qualquer indenização.  
 

 

 

 

 

 

mailto:escolasenai@ap.senai.br


ANEXO I - CURSOS OFERTADOS 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -  SENAI-DR/AP 2020.5. 

 

Curso 
Carga 

horária 
Pré-requisitos Competências gerais Requisito de acesso Vagas Período 

Fundamentos de Segurança 
e Saúde no Trabalho 

160 

Ensino fundamental completo; 

Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 

Executar ações 
prevencionistas em saúde, 
segurança e meio ambiente do 
trabalho de acordo com 
normas regulamentadoras, 
princípios de higiene 
ocupacional, responsabilidade 
social, sustentabilidade e 
promoção à saúde do 
trabalhador com ética 
profissional. 

Ter conhecimento Básicos de Informática; 
- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) 
- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo. 

40 

31/08 a 28/10 

 

Manhã 

 

 

Investigação de Acidentes 
do Trabalho: utilizando 
ferramentas de controle de 
qualidade 

160 

Ensino fundamental completo; 
Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 
 

Executar ações investigação 
de acidentes do trabalho de 
acordo com ferramentas de 
controle de qualidade, 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e promoção à 
saúde do trabalhador com ética 
profissional. 
 

Ter conhecimento Básicos de Informática; - 
Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) - Conhecer os requisitos do Edital e 
ter participado no processo seletivo; 
 

40 

31/08 a 28/10 

 

Noite 

   Segurança Laboral 160 

Ensino fundamental completo;   

Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 

Executar ações 
prevencionistas em saúde, 
segurança e meio ambiente do 
trabalho de acordo com 
normas regulamentadoras, 
princípios de higiene 
ocupacional, responsabilidade 
social, sustentabilidade e 
promoção à saúde do 
trabalhador com ética 
profissional. 

Ter conhecimento Básicos de Informática; 

- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) 

- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo; 

40 

31/08 a 28/10 

 

Tarde  



Assistente de Recursos 
Humanos 

160 

Ensino fundamental completo;  

Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 

Executar instalações e 
manutenções elétricas prediais 
de baixa tensão e comandos 
elétricos, respeitando 
procedimentos e normas 
técnicas, ambientais, de 
qualidade, de saúde e 
segurança. 

Ter conhecimento Básicos de Informática; 

- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) 

- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo; 

45 

31/08 a 28/10 

 

Tarde  

Eletricista de Instalações 
Prediais e Comandos 
Elétricos Industriais 

240 
Ensino fundamental completo; 

Ter, no mínimo, 18 anos 
completos. 

Executar instalações e 
manutenções elétricas prediais 
de baixa tensão e comandos 
elétricos, respeitando 
procedimentos e normas 
técnicas, ambientais, de 
qualidade, de saúde e 
segurança. 

Ter conhecimento Básicos de Informática; 

- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) 

- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo; 

45 

31/08 a 27/11 

 

Noite 

Desenhista Técnico de 
Edificações 

160 
Ensino fundamental completo; 

Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 

Desenhar projetos de 
arquitetura e engenharia, 
seguindo normas técnicas, de 
qualidade, de saúde, de 
segurança, meio ambiente e 
procedimentos técnicos. 

Ter conhecimento Básicos de Informática; 

- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com AutoCAD 
instalado e placa de vídeo) 

- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo; 

45 

31/08 a 28/10 

 

Tarde 

 

 

Desenhista de Projeto 
Elétrico 

160 
Ensino fundamental completo   

Ter, no mínimo, 16 anos 
completos 

Desenhar projetos elétrico 
predial de baixa tensão, 
utilizando as ferramentas do 
AutoCAD na criação dos 
mesmos, seguindo normas 
técnicas de desenho, de 
qualidade, de saúde, de 
segurança, meio ambiente e 
procedimentos técnicos.  

Ter conhecimento Básicos de Informática; 

- Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) 

- Conhecer os requisitos do Edital e ter 
participado no processo seletivo; 

45 

31/08 a 28/10 

 

Noite 

Academia Cisco 

 

IT Essentials (fundamentos 
de computação) 

160 
Ensino fundamental completo; 
Ter, no mínimo, 16 anos 
completos. 

Conhecer HARDWARE e 
SOFTWARE 
Inicia com uma introdução ao 
computador 
Utilizar sistemas operacionais 
Conhecer redes de 

Ter conhecimento Básicos de Informática; - 
Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) - Conhecer os requisitos do Edital e 
ter participado no processo seletivo; 

45 

31/08 a 28/10 

  

Tarde 

 



computadores entre outros 
Aplicar configurações de 
computação básica 

 

Refrigeração Básica 
Comercial 

160 
Ensino fundamental completo; 

Ter no mínimo 18 anos. 

Realizar operação, instalação e 
manutenção em equipamentos 
de climatização e refrigeração 
comercial, respeitando 
legislações, normas técnicas, 
ambientais, de qualidade, de 
saúde e de segurança. 
 

Ter conhecimento Básicos de Informática; - 
Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) - Conhecer os requisitos do Edital e 
ter participado no processo seletivo; 
 

45 

31/08 a 28/10 

  

Tarde  

Estamparia Manual 160 

Ensino fundamental; 

Ter no mínimo 16 anos. 

 

Executar operações do 
processo de estamparia 
manual, seguindo normas e 
procedimentos técnicos, 
ambientais, de saúde e de 
segurança no trabalho. 

 

Ter conhecimento Básicos de Informática; - 
Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) - Conhecer os requisitos do Edital e 
ter participado no processo seletivo; 

30 

31/08 a 28/10 

 

Noite  

Costura Básica 

 
160 

Ensino fundamental completo; 
Ter no mínimo 18 anos. 

 

Executar a modelagem, corte e 
costura sob medida de peças 
do vestuário o respeitando 
procedi mentos e normas 
técnicas, de qualidade, 
ergonomia a e seguindo 
princípio os estéticos 
e antropométricos. 

 

Ter conhecimento Básicos de Informática; - 
Ter Acesso a computador (Processador 
Dual Core 2GHz ou superior, 1 GB de 
memória RAM ou mais, com placa de 
vídeo) - Conhecer os requisitos do Edital e 
ter participado no processo seletivo; 

 

30 

31/08 a 28/10 

 

Manhã 

 
  

Alyne Vieira 

Diretora de Operações SENAI-DR/AP 



 

ANEXO II 

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA  

PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SENAI-DR/AP DE GRATUIDADE 1/2016 

    

Identificação do Declarante 

Nome completo e por extenso:  

 

 

RG: Órgão expedidor: 

CPF: Data de Nascimento: 

Endereço (rua e número):  

 

Complemento:   

 

Bairro/localidade: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone Fixo: Celular: 

 

Eu, acima identificado (a), declaro e atesto que a renda familiar mensal per capita (renda mensal total da 

família dividida pelo número de seus membros residentes no endereço acima) não ultrapassa o valor de 

2 salários mínimos federais, estando, assim, apto (a) a me candidatar a uma vaga do Processo Seletivo 

de Gratuidade, atendendo à condição de baixa renda.  

  Declaro também que:  

  

a) Recebi do SENAI-DR/AP todas as informações necessárias para a perfeita 
compreensão das condições que me habilitam a me inscrever no Processo Seletivo De 
Gratuidade;  

  

b) Devo informar ao SENAI-DR/AP qualquer modificação na renda familiar mensal per 
capita;  

  

c) Compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas 
correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser consideradas verdadeiras para todos 
os efeitos legais cabíveis.  

     

    

Macapá-AP,                de ____________ de 2020. 

  

    

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura  

 

 



 

 

ANEXO III 

PROGRAMA SENAI DE GRATUIDADE  

TERMO DE COMPROMISSO  

  

Eu,_______________________________________, CPF:_______________ matriculado no 

curso__________________________, na unidade Sede, do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI-DR/AP, assumo os seguintes compromissos:  

  

1. Participar integralmente das atividades do curso e cumprir todos os requisitos regulamentares da 

instituição.  

2. Ter frequência mínima de 75% nas atividades do curso.   

3. Cumprir as normas regimentais da Instituição.  

4. Comunicar à unidade de ensino quando de meu impedimento ou desistência do curso, apresentando 

justificativa formal à Instituição nas seguintes situações:  

I. Doença: com apresentação de atestado médico;  

II. Mudança para outro município;  

III. Situação de trabalho incompatível.  

  

Estou ciente de que o não-atendimento às cláusulas deste Termo de Compromisso implicará o 

cancelamento da matrícula e período de carência de dois anos para nova solicitação de vaga no 

Processo Seletivo Gratuidade.  

Os casos omissos serão analisados pela Instituição.  

   

 

Macapá -AP, ______de ________de 2020. 

 

_________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 



 

 

AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________, CPF_____________________, portador do RG__________________, 

declaro para o fim específico de atender as determinações de inscrição junto ao SENAI Amapá, no 

Processo Seletivo de Gratuidade, que cursei _____________________________na Escola 

Municipal________________________________. Estou ciente de que, se for detectada inveracidade na 

declaração, estarei sujeito a penalidades. 

 

 

Macapá-AP, ____/____/____. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 


