
 

 

RETIFICAÇÃO II  

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 nos seguintes pontos: 

 

ONDE SE LÊ:  

3. INSCRIÇÕES 

3.2. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 

https://bit.ly/3l5GRhq, solicitado às 08h do dia 28/07/2021 até às 23h do dia 

30/07/2021, e preenchendo eletronicamente, o requerimento de inscrição, ler e 

concordar com as disposições do Edital do processo seletivo. 

 

5.1. DO RESULTADO 

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

escolas SENAI DR/AP. 

 31/07/2021 – Lista dos Classificados para Entrega de Documentos; 

 02 e 03/08/2021 – Entrega de Documentos dos Classificados em 1ª Chamada; 

 04/08/2021 – Lista dos Candidatos Suplentes (2ª Chamada); 

 05/08/2021 – Entrega de Documentos dos Classificados em 2ª Chamada; 

 06/08/2021 – Resultado Final, Alunos devidamente matriculados. 

 

7. INÍCIO DAS AULAS  

O início das aulas dar-se-á no dia 09 de agosto de 2021, 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. 

 

LEIA-SE:  

3.2. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 

https://bit.ly/3l5GRhq, solicitado a partir das 9h do dia 28/07/2021 até as 23h do dia 

06/08/2021, e preenchendo eletronicamente, o requerimento de inscrição, ler e 

concordar com as disposições do Edital do processo seletivo. 

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


 

 

5.1. DO RESULTADO 

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

escolas SENAI DR/AP. 

 07/08/2021 – Lista dos Classificados para Entrega de Documentos; 

 09 a 11/08/2021 – Entrega de Documentos dos Classificados em 1ª Chamada; 

 12/08/2021 – Lista dos Candidatos Suplentes (2ª Chamada); 

 13/08/2021 – Entrega de Documentos dos Classificados em 2ª Chamada; 

 14/08/2021 – Resultado Final, Alunos devidamente matriculados. 

 

7. INÍCIO DAS AULAS  

O início das aulas dar-se-á no dia 16 de agosto de 2021, 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. 

 

 

 

 

Macapá-AP, 29 de julho 2021. 

 

 

 

Regiane Machado 

Diretora de Operações 

SENAI-DR/AP 

 

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

