
                                                                                    

 

 
EDITAL PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 

São Martinho S/A 
 

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
 
 
 

1. Das Inscrições 

 
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo Especial para ingresso no Projeto que oferece Cursos 
de Qualificação Profissional com capacitação técnica e geração de renda  em parceria com a 
Empresa São Martinho S/A e investimento social BNDES , serão realizadas, das 09h00 as 11h00 e 
das 14h00 as 16h00, no CRAS (Avenida Monte Sereno,1.154 – Jardim Bela Vista) nos períodos 
listados abaixo: 
 

Item Curso Período 

1 Eletricista Automotivo 
16 a 

30/04/2019 

2 Eletricista de Máquinas Agrícolas 
16 a 

30/04/2019 

3 
Mecânico de Transmissão Mecânica - Veículos 
Pesados Rodoviários 

02 a 
15/07/2019 

4 Funileiro Automotivo 
02 a 

15/07/2019 

5 Corte e Costura Sob Medida 
02 a 

15/07/2019 

6 Pedreiro Assentador 
02 a 

15/07/2019 

7 Confeiteiro 
16 a 

30/04/2019 

8 Eletrohidráulica de Máquinas Agrícolas 
02 a 

15/07/2019 

 
 
1.2 Poderão se inscrever candidatos, que atendam os pré-requisitos de cada curso. 
 
1.3 Para inscrição o candidato ou, no seu impedimento, um representante sem necessidade de 
procuração, deverá preencher o requerimento de inscrição e apresentar os seguintes documentos 
originais com as respectivas cópias: 
 

a) Cédula de Identidade (RG); 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Histórico Escolar ou Declaração atual, comprovando escolaridade;  
d) Certificado e Reservista ou Dispensa do Serviço Militar; 
e) Comprovante de residência atual; 
f) Laudo Médico (caso seja pessoa com deficiência); 
g) Comprovante do INSS (caso seja reabilitado); 

      h) Comprovante de renda ou CPTS; 



                                                                                    

 

1.4 O Processo Seletivo e a matrícula dos candidatos serão regidos pelas condições estabelecidas 
neste edital e executado pela Escola SENAI e empresa São Martinho S/A  
 
1.5 A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as normas 
previstas neste Edital. O não cumprimento dos procedimentos de inscrição estabelecidos 
implicará o seu cancelamento com consequente impedimento de participação do 
candidato no processo seletivo. 
 

1.6 O curso será 100% gratuito para o candidato. 
 
1.7 Não haverá cobrança de taxa para inscrição dos candidatos às vagas oferecidas neste Edital. 
 
1.8 Limite de inscrições: 100 inscrições por curso. 
  
 
2.       Das Vagas 
 
2.1 O presente processo destina-se ao preenchimento de vagas conforme tabela abaixo: 
 

Item Curso 
Data Prevista 

Horário 
Nº de 
Vagas Inicial Final 

1 Eletricista Automotivo - 160 h 27/05/2019 30/07/2019 
13h00 às 

17h00 
16 

2 Eletricista de Máquinas Agrícolas - 160 h 27/05/2019 30/07/2019 
18h00 às 

22h00 
16 

3 
Mecânico de Transmissão Mecânica - Veículos 
Pesados Rodoviários - 180 h 

05/08/2019 04/10/2019 
13h00 às 

17h00 
16 

4 Funileiro Automotivo - 160 h 02/09/2019 13/11/2019 
18h00 às 

22h00 
16 

5 Corte e Costura Sob Medida - 160 h 02/09/2019 30/10/2019 
18h00 às 

22h00 
16 

6 Pedreiro Assentador - 160 h 02/09/2019 30/10/2019 
18h00 às 

22h00 
16 

7 Confeiteiro - 180 h 27/05/2019 16/08/2019 
19h00 às 

22h00 
12 

8 Eletrohidráulica de Máquinas Agrícolas - 100 h 05/08/2019 19/09/2019 
19h00 às 

22h00 
12 

 
 
 
 O curso será desenvolvido, conforme cronograma anexo. 
 
2.2 Das vagas oferecidas no presente Edital, não haverá percentual de vagas reservadas a 
candidatos com deficiência, mas acesso ao processo seletivo em igualdade de oportunidades e 
condições, concorrendo com os demais candidatos às vagas disponibilizadas. 
 
 
2.3 O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência no formulário de 
inscrição do processo seletivo, registrando no campo específico o tipo de deficiência e informando 



                                                                                    

 

os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessária para participação no processo, 
nos termos do art. 30, II, da Lei nº 13.146/2015. 
 
2.4 Para que os recursos adequados de acessibilidade e de tecnologia assistiva sejam 
disponibilizados pela Escola SENAI “Engº Octávio Marcondes Ferraz, é necessário que sejam 
solicitados e escolhidos até o último dia de inscrição, pelo candidato com deficiência, para as 
devidas providências na realização do atendimento especial, nos termos do art. 30, IV, da Lei nº 
13.146/2015. 
 

 
3. Da Seleção e divulgação dos nomes  

 

3.1 Atender os pré-requisitos constantes nas fichas dos produtos, parte integrante 

deste Edital e residir no município de Pradópolis. 

 

3.2 Participar somente em 1 dos cursos.  

 

3.3 Será divulgada no local  onde foi realizada a inscrição, a lista dos candidatos habilitados no 
processo seletivo (ordem alfabética), bem como, informações referentes às próximas etapas. 
 

 3.4 O critério de seleção nas demais etapas do processo seletivo é de exclusiva responsabilidade 
da empresa. Serão chamados à matrícula os candidatos selecionados pela Empresa. 
 
3.5 Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios: Maior escolaridade e menor 
renda per capita 
 
 
4.  Da matrícula 
 
4.1 São condições necessárias para a matrícula: 
 

- ser classificado no processo de seleção da Empresa;  
- comprovar os pré-requisitos para o curso;  

 
4.2 Documentos necessários para a matrícula: 
 
No ato da matrícula, o candidato apresenta, obrigatoriamente, a via original e uma cópia dos 
seguintes documentos: 
- cédula de identidade (RG); 
- CPF; 
- documento comprobatório da escolaridade exigida, conforme item 5.1; 
- comprovante de residência atualizado. 
 
 

 

5.  Das Disposições Gerais 

 
5.1 Será eliminado a qualquer tempo, mesmo depois da matrícula efetuada, o candidato que 
houver realizado o processo de seleção, usando documentos ou informações falsas ou outros 
meios ilícitos. 

 



                                                                                    

 

 
5.2 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação do Processo 
Seletivo. 

 
5.3 O não comparecimento para confirmação de matrícula, nos locais, nas datas e nos horários 
divulgados pela escola acarretará a perda da vaga obtida. 

 

 

 

 

 

 

 

Escola SENAI “Engo Octávio Marcondes Ferraz” 

 

 

 

 

Abril/2019 


