
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 2023/6 
 

SENAI-DR/AP 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI-DR/AP, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a retificação para oferta de cursos de APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CANDIDATOS 
FORMALMENTE ENCAMINHADOS POR EMPRESAS CONTRIBUINTES no Centro de Formação 
Profissional do Vale do Jari. 

 
 

Dispõe sobre a retificação do edital  
do processo seletivo a ser ofertado  
no SENAI-DR/AP de acordo com o  
edital N° 2023/6.  

Retifica os itens a seguir: 
Onde se lê: 

 
2.1 Período para reserva de vagas 

 
1.1.1. O período de reserva de vagas para as empresas contribuintes no período de 
13/02/2023 à 17/03/2023. O formulário poderá ser entregue na Secretaria Escolar da 
Unidade Operacional onde os alunos serão matriculados, em horário comercial ou via e- mail: 
escolasenai@ap.senai.br. 
 
4. Matrículas 

 
4.1.  Após o período de reserva e indicação de vaga, as empresas deverão encaminhar o 
candidato selecionado com o documento Termo Reserva de vaga e declaração da empresa 
de que o aprendiz será contratado à secretaria do Centro de Formação Profissional SENAI 
no Vale do Jari, onde serão realizados os cursos de interesse, para a efetivação da 
matrícula no período de 20/03/2023 a 31/03/2023 em horário comercial; 

 
ANEXO III 

CRONOGRAMA 
 

ETAPA DATA 

Lançamento do Edital 13/02/2023 

Período de reservas de vagas 13/02/2023 a 17/03/2023 

Matrículas na secretaria do SENAI-
MCP 

20/03/2023 a 31/03/2023 

Entrega de contrato na secretaria do 
SENAI Santana 

03/04/2023 a 05/04/2023 

Início das aulas 10/04/2023 

mailto:escolasenai@ap.senai.br


 

 
Leia-se: 
 

2.1 Período para reserva de vagas 
 

2.1.1. O período de reserva de vagas para as empresas contribuintes no período de 
13/02/2023 à 10/04/2023. O formulário poderá ser entregue na Secretaria Escolar da 
Unidade Operacional onde os alunos serão matriculados, em horário comercial ou via e- 
mail: escolasenai@ap.senai.br. 
 
4. Matrículas 

 
4.1  Após o período de reserva e indicação de vaga, as empresas deverão encaminhar o 
candidato selecionado com o documento Termo Reserva de vaga e declaração da empresa 
de que o aprendiz será contratado à secretaria do Centro de Formação Profissional SENAI 
em Santana, onde serão realizados os cursos de interesse, para a efetivação da matrícula 
no período de 11/04/2023 à 17/04/2023 em horário comercial; 

 
ANEXO III 

CRONOGRAMA 
 

ETAPA DATA 

Lançamento do Edital 13/02/2023 

Período de reservas de vagas 13/02/2023 à 10/04/2023 

Matrículas na secretaria do SENAI-
Jari 

11/04/2023 à 17/04/2023 

Entrega de contrato na secretaria do 
SENAI-Jari 

18/04/2023 a 20/04/2023 

Início das aulas 24/04/2023 
 

 
Macapá-AP, 14 de março de 2023.  

 
 
 
 

Alyne Vieira 
Diretora de Operações SENAI-DR/AP 

 

mailto:escolasenai@ap.senai.br

