
 

 

RETIFICAÇÃO III 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2021.4 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – GRATUIDADE REGIMENTAL 

 

 

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

atribuições legais, resolve retificar o edital 2021.4 no seguinte ponto: 

 

ONDE SE LÊ:  

CURSOS COMPETÊNCIAS GERAIS VAGAS PERÍODO POLOS 

01 
Assistente de Controle de 

Qualidade 

Assiste na análise e solução os 

problemas do processo de qualidade, 

aplicando as ferramentas da 

qualidade, objetivando a melhoria da 

qualidade, produtividade e satisfação 

de clientes, seguindo procedimentos 

de trabalho e normas de qualidade, 

saúde, segurança e meio ambiente. 

60 2 meses Macapá 

02 
Desenhista de Produtos 

Gráficos (WEB DESIGN) 

Produzir Interfaces para web, de 

acordo com metodologia e padrão de 

qualidade, usabilidade, ergonomia, 

acessibilidade e segurança. 

60 2 meses Macapá 

03 Assistente Administrativo 

Realizar controle do processo de 

qualidade, aplicando as ferramentas 

da qualidade, 

seguindo procedimentos de trabalho e 

normas da qualidade, saúde, 

segurança e meio ambiente e 

Executar trabalhos pertinentes às 

áreas administrativas de indústrias e 

de departamentos comerciais, de 

60 2 meses Santana 



 

 

LEIA-SE: 

acordo com a legislação vigente, 

procedimentos internos, normas 

técnicas, ambientais 

04 
Auxiliar de Produção de 

Celulose e Papel 

Auxiliar o processo de fabricação de 

Celulose e de papel, seguindo 

procedimentos operacionais, normas 

técnicas, de segurança, qualidade e 

meio ambiente. 

60 2 meses 
Vale do 

Jari 

CURSOS COMPETÊNCIAS GERAIS VAGAS PERÍODO POLOS 

01 
Assistente de Controle de 

Qualidade 

Assiste na análise e solução os 

problemas do processo de qualidade, 

aplicando as ferramentas da 

qualidade, objetivando a melhoria da 

qualidade, produtividade e satisfação 

de clientes, seguindo procedimentos 

de trabalho e normas de qualidade, 

saúde, segurança e meio ambiente. 

138 2 meses Macapá 

02 
Desenhista de Produtos 

Gráficos (WEB DESIGN) 

Produzir Interfaces para web, de 

acordo com metodologia e padrão de 

qualidade, usabilidade, ergonomia, 

acessibilidade e segurança. 

145 2 meses Macapá 

03 Assistente Administrativo 

Realizar controle do processo de 

qualidade, aplicando as ferramentas 

da qualidade, 

seguindo procedimentos de trabalho e 

normas da qualidade, saúde, 

segurança e meio ambiente e 

Executar trabalhos pertinentes às 

áreas administrativas de indústrias e 

197 2 meses Santana 



 

 

 

 

Regiane Machado 

Diretora de Operações 

SENAI-DR/AP 

 

de departamentos comerciais, de 

acordo com a legislação vigente, 

procedimentos internos, normas 

técnicas, ambientais 

04 
Auxiliar de Produção de 

Celulose e Papel 

Auxiliar o processo de fabricação de 

Celulose e de papel, seguindo 

procedimentos operacionais, normas 

técnicas, de segurança, qualidade e 

meio ambiente. 

154 2 meses 
Vale do 

Jari 


