
 

 

RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO – 2021.3 – 

CANDIDATOS DA COMUNIDADE 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/AP no uso de suas 

atribuições legais, resolve: AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS no 

Processo Seletivo de cursos gratuitos de Habilitação Técnica – de 30 para 60, em cada 

curso. 

 

Diante disso, retifica o edital nos seguintes itens: 

 

ONDE SE LÊ:  

5. DO RESULTADO 

5.1. Todas as etapas serão divulgadas no site www.ap.senai.br e no mural das referidas 

escolas SENAI-DR/AP. 

 12/07/2021 – Lista dos Classificados para Entrega de Documentos; 

 22/07/2021 – Lista dos alunos Suplentes (2ª Chamada) para Entrega de 

Documentos, caso necessário; 

 26/07/2021 – Resultado Final, alunos devidamente matriculados. 

 

LEIA-SE:  

5. DO RESULTADO 

5.1. Todas as etapas serão divulgadas no site www.ap.senai.br e no mural das referidas 

escolas SENAI-DR/AP. 

 13/07/2021 – Lista dos Classificados para Entrega de Documentos; 

 22/07/2021 – Lista dos alunos Suplentes (2ª Chamada) para Entrega de 

Documentos, caso necessário; 

 26/07/2021 – Resultado Final, alunos devidamente matriculados. 

 

 

 

 

http://www.ap.senai.br/
http://www.ap.senai.br/


 

ONDE SE LÊ:  

 

ANEXO I - CURSOS OFERTADOS 

 

 

 

CURSOS COMPETÊNCIAS GERAIS VAGAS PERÍODO POLOS 

01 
Técnico em Redes de 

Computadores 

Implementar e manter infraestrutura, 

equipamentos de acesso, sistemas operacionais e 

serviços de redes, aplicando normas segurança de 

rede e padrões técnicos, de acordo com normas 

de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e 

preservação ambiental. 

Infraestrutura de redes; Normas técnicas; 

Equipamento de acesso a redes local; Sistemas 

operacionais e Serviços de redes de 

computadores; Eletroeletrônica Aplicada; 

Ferramentas para Documentação Técnica; 

Montagem e Manutenção de Computadores; 

Gerenciamento e Monitoramento de Rede; 

Arquitetura de Redes de Computadores; 

Interconexão de Redes; Cabeamento Estruturado; 

Comutação de Rede Local; Serviços de 

Convergência; Segurança de Redes; Serviços de 

Rede; Servidores de Rede 

30 24 meses 
Unidade 

Macapá 

02 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Habilitar profissional para atuar em ações 

prevencionistas nos processos produtivos com 

auxílio de métodos e identificação, avaliação e 

medidas de controle de riscos ambientais de 

acordo com normas regulamentadoras e 

princípios de higiene e saúde do trabalho; coletar 

e organizar informações de saúde e segurança do 

trabalho emitindo relatório técnico, investigando 

e analisando acidentes e recomendando medidas 

de prevenção e controle. 

30 24 meses 
Unidade 

Vale do Jari 



 

LEIA-SE:  

 

ANEXO I - CURSOS OFERTADOS 

 

 

CURSOS COMPETÊNCIAS GERAIS VAGAS PERÍODO POLOS 

01 
Técnico em Redes de 

Computadores 

Implementar e manter infraestrutura, 

equipamentos de acesso, sistemas operacionais 

e serviços de redes, aplicando normas 

segurança de rede e padrões técnicos, de acordo 

com normas de qualidade, de saúde e segurança 

do trabalho e preservação ambiental. 

Infraestrutura de redes; Normas técnicas; 

Equipamento de acesso a redes local; Sistemas 

operacionais e Serviços de redes de 

computadores; Eletroeletrônica Aplicada; 

Ferramentas para Documentação Técnica; 

Montagem e Manutenção de Computadores; 

Gerenciamento e Monitoramento de Rede; 

Arquitetura de Redes de Computadores; 

Interconexão de Redes; Cabeamento 

Estruturado; Comutação de Rede Local; 

Serviços de Convergência; Segurança de Redes; 

Serviços de Rede; Servidores de Rede 

60 24 meses 
Unidade 

Macapá 

02 
Técnico em Segurança 

do Trabalho 

Habilitar profissional para atuar em ações 

prevencionistas nos processos produtivos com 

auxílio de métodos e identificação, avaliação e 

medidas de controle de riscos ambientais de 

acordo com normas regulamentadoras e 

princípios de higiene e saúde do trabalho; 

coletar e organizar informações de saúde e 

segurança do trabalho emitindo relatório 

técnico, investigando e analisando acidentes e 

recomendando medidas de prevenção e 

controle. 

60 24 meses 

Unidade 

Vale do 

Jari 



 

 

 

Macapá-AP, 12 de julho 2021. 

 

 

 

Alyne Vieira 

Diretora de Operações 

SENAI-DR/AP 

 


