
 

 

 

EDITAL SENAI DE INSCRIÇÕES PARA ACESSO A VAGAS EM CURSOS DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 2017.3 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de Roraima torna 

público o Processo Seletivo para matrícula nos cursos de Aprendizagem Industrial para 

candidatos encaminhados formalmente pelas empresas industriais e candidatos da 

comunidade conforme Lei nº. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005, que 

estabelece a obrigatoriedade para estabelecimentos de médio e grande porte, de 

contratarem aprendizes, observando os critérios estabelecidos nas Portarias MTE Nº 

723/2012 e Nº 1005/2013.  

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. As vagas e requisitos para acesso estão descritas no Anexo I deste Edital  

1.2. As vagas serão preenchidas prioritariamente pelos candidatos encaminhados pelas 

empresas cotistas e/ou contribuintes do SENAI-RR, podendo haver mudanças no número 

de vagas constante no anexo I; 

1.3. As vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos da comunidade que tenham 

obrigatoriamente participado desse processo seletivo.  

1.4. Serão destinados 5% (cinco por cento) do total das vagas remanescentes dos cursos 

para pessoas com deficiência, que comprovarem sua condição especial, conforme item 3.5 

deste edital. 

1.5. A seleção será regida por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, caso 

existam, e caberá sua execução ao SENAI-RR - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial de Roraima;  

1.6. Não serão aceitas, sob qualquer condição, inscrições de alunos que já tenham 

concluído o mesmo curso de Aprendizagem Industrial ou estejam em andamento no mesmo 

ou em outro curso de Aprendizagem Industrial e ainda que tenham concluído ou estejam em 

andamento em cursos técnicos do SENAI/RR. Também não será aceita a inscrição de 

candidatos que tenham evadido, desistido ou reprovado em cursos de aprendizagem do 

SENAI/RR. Caso seja detectado após a realização do processo seletivo, o candidato não 

terá sua matrícula efetivada.  

 

2.  SELEÇÃO  

2.1. A seleção será composta de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.  

2.2. A prova escrita será realizada somente para aqueles candidatos que efetivamente 

comprovarem a sua inscrição neste processo seletivo, com apresentação do Comprovante 

de Inscrição e Documentos de Identificação com Foto.  

 

3. INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descritas neste edital.  

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

www.rr.senai.br, solicitado no período de 09 horas às 18 horas do dia 31/08/17 para os 

cursos de Assistente Administrativo e no período de 09 horas do dia 01/09/17 às 18 

horas do dia 03/09/17 para os cursos de Eletricista de Manutenção Industrial e 



 

 

 

Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores e preenchendo eletronicamente, o 

requerimento de inscrição, ler e concordar com as disposições do Edital do processo 

seletivo. 

3.3. O SENAI-RR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação e de 
congestionamento das linhas de comunicação. 
3.4. O candidato poderá inscrever-se em uma única opção de curso. 

3.5. O candidato que informar, no ato da inscrição, qualquer tipo de deficiência ou esteja 

acometido de doença grave, deverá comparecer na recepção do SENAI Roraima, localizado 

na Avenida Imigrantes, nº 399 Bairro Asa Branca – Boa Vista – RR, de 08h às 18 horas do 

dia 04/09/17, fazer uma auto declaração que confirme sua condição especial e, caso 

necessite de atendimento diferenciado, deverá apresentar laudo médico ou documento 

expedido por um profissional da área de saúde que comprove sua condição. Nessa ocasião, 

deverá solicitar, por escrito, este atendimento, informando as ajudas técnicas necessárias, 

tais como prova ampliada, intérprete de libras, ledor, professor mediador, tempo expandido 

ou outros recursos.  

3.6. O candidato ou seu responsável legal será informado sobre o deferimento, ou não, da 

solicitação para o provimento de adaptações razoáveis, conforme o Decreto nº 6.949/09, até 

3 (três) dias úteis antes da realização da prova, não cabendo interposição de recurso.  

3.7. O candidato que não se declarar com deficiência no ato da inscrição concorrerá em 
igualdade de condições com os demais candidatos.  
3.8. A auto declaração e as solicitações de atendimento especial que não forem 

protocoladas até às 18 horas do dia 04/09/17, bem como aquelas que não estiverem 

acompanhadas de laudo médico ou relatório, exceções feitas às solicitações de intérprete 

de libras, inviabilizam o atendimento especial. Nestes casos, o candidato será submetido às 

mesmas condições dos demais candidatos para a realização da prova, inclusive no que diz 

respeito à faixa etária aplicada, não cabendo interposição de recurso. 

3.9. O candidato que, no ato da inscrição, informar que é adventista, deverá comparecer na 

secretaria do SENAI até às 18 horas do dia 04/09/17, e solicitar por escrito, horário de prova 

especial, anexando ao requerimento declaração que comprove ser adventista. 

3.10. Os candidatos adventistas participarão do processo seletivo em horário especial, caso 

a prova seja realizada no sábado, sendo que essa condição não garante reserva de vagas. 

3.11. O candidato que informar no ato da inscrição que é adventista e não solicitar horário 

especial de prova conforme item 3.9 deste edital, será submetido às mesmas condições dos 

demais candidatos para a realização da prova, inclusive no que diz respeito ao dia e horário 

da prova, não cabendo interposição de recurso. 

3.12. Impreterivelmente no ato da matrícula, todos os pré-requisitos, de acordo com o 

disposto no Anexo I do presente edital e associado à vaga, deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de seu original juntamente com cópia, sendo eliminado nesta 

seleção aquele que não apresentar a devida comprovação. 

3.13. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão 

analisadas e atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo 

comunicados do atendimento ou não da sua solicitação, pela comissão organizadora do 

Processo Seletivo.  



 

 

 

3.14. 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.  

3.15. O candidato somente será considerado inscrito nesta seleção após ter cumprido todas 

as instruções descritas neste edital. 

 

4.  CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

4.1. O candidato inscrito nesta seleção terá acesso, no site www.rr.senai.br e no mural do 

SENAI (Av. Imigrantes nº 399 – Asa Branca), as informações referentes às datas, horários e 

local de realização da prova escrita (nome do estabelecimento, endereço e sala).  

4.2. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização 

das provas. 

 

5 - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição será cancelada se for realizada de forma irregular, contendo informações 
equivocadas ou incompletas do candidato; 
5.2 O SENAI/RR se reserva no direito de excluir da seleção e da matrícula aquele que não 
preencher o formulário corretamente e/ou fornecer dados comprovadamente falsos. 
5.3 O candidato poderá solicitar o cancelamento da inscrição no período de 31/08 a 04/09 
em horário comercial, se dirigindo ao Senai, localizado na Av Imigrantes, 399 Asa Branca, 
munido de RG e do comprovante de inscrição impresso. 
 

6.  PROVA DE SELEÇÃO  

6.1. A prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas em dois 

blocos: 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática, de acordo com o Conteúdo 

Programático, listado no item 6.3.  

6.2. Cada questão corresponderá a apenas uma única resposta correta.  

6.3. Conteúdo Programático: 

 Língua Portuguesa: Interpretação de textos narrativos, descritivos e dissertativos, 

Norma culta e suas variações, Ortografia, Morfossintaxe, Significação das palavras.  

 Matemática: Frações, Divisibilidade, Equações de 1º grau (com uma variável), 

Equações de 1º grau (com duas variáveis), Inequações de 1º grau, Razões, 

Proporções, Grandezas proporcionais, Regra de três, Porcentagem, Polígonos, 

Quadriláteros, Geometria plana, Medidas de superfície, Medidas de volume, Medidas 

de Capacidade, Equação de 2º grau, Relações entre coeficientes e as raízes, 

Números decimais, Medidas de massa, de tempo, de comprimento, Médias, 

Números racionais, Números árabes, ordinais e cardinais, Razões trigonométricas, 

Operações com números racionais decimais e Ângulos. 

 

7.  REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

7.1. A prova escrita será realizada em Boa Vista-RR, na data provável de 16/09/17, podendo 

ocorrer em qualquer local e hora, considerando-se o horário oficial de Boa vista-RR.  

7.2. A prova terá a duração de 3 horas.  



 

 

 

7.3. A data definitiva de realização da prova será informada até 3 (três) dias úteis antes da 

realização da prova, por meio de edital no site www.rr.senai.br e no mural do SENAI (Av. 

Imigrantes nº 399 – Asa Branca) bem como as informações referentes às datas, horários e 

local de realização da prova escrita (nome do estabelecimento, endereço e sala), cabendo 

ao candidato acompanhar a sua divulgação.  

7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova com 

antecedência de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões de 

acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, do 

comprovante de inscrição impresso e de documento oficial e original de identidade, ou outro 

documento, oficial contendo fotografia e assinatura, caso contrário não realizará a prova. 

Será exigida a apresentação do documento de identificação oficial original, não sendo 

aceitas fotocópias, ainda que autenticadas. 

7.5. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade ou outro documento 

oficial, contendo fotografia e assinatura não realizará a prova.  

7.5.1. É considerado Documento Oficial de Identificação com foto: Carteira de 

Identidade original emitida pelas Secretarias de Segurança Pública ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo com foto). 

7.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento oficial de 

identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 

comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo em 30 dias sendo o 

candidato submetido à identificação especial.  

7.7. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a prova escrita. O não 

comparecimento, qualquer que seja a alegação, acarretará na eliminação automática do 

candidato. 

7.8. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário 

previsto para o fechamento dos portões. 

7.9. Será eliminado desta seleção o candidato que:  

7.9.1. Chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou realizar a prova em local 

diferente do designado;  

7.9.2. Durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato 

ou pessoa não autorizada.   

7.9.3. Utilizar-se de livros, código impresso, máquina calculadora e similares, pagers, 

telefones celulares ou qualquer tipo de consulta durante o período de realização de sua 

prova, quer seja na sala ou nas dependências do local de prova;  

7.9.4. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  

7.9.5. Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como perturbar a ordem e a 

tranquilidade necessária á realização da prova;  

7.9.6. Descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova;  

7.9.7. Não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de espera sem 

justificativa ou sem autorização, após ter assinado a lista de presença;  

7.9.8. Deixar de devolver a prova e/ou se não assinar a lista de presença;  

7.9.9. Não atender ás determinações do presente Edital e de seu anexo. 

http://www.rr.senai.br/


 

 

 

7.10. O preenchimento da prova será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções contidas em cada questão.  

7.11.  Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova ou do 

local de espera, sem acompanhamento da fiscalização;  

7.12. Ao terminar a prova, o candidato só poderá sair da sala após transcorrido 1 hora do 

início da realização da prova. 

7.13. O candidato só poderá sair da sala com o caderno de prova após decorrido 1 hora do 

início da realização da prova. 

7.14. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala da prova e somente poderão 

sair juntos do recinto, após a aposição em lista de presença de suas respectivas 

assinaturas. 

 

8 - CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO: 

8.1. Obter a nota mínima de 60 pontos no conjunto de avaliação; 

8.1.1. No caso do número de candidatos que obtiver nota mínima de 60 não for suficiente 

para o fechamento da turma, será chamado os próximos candidatos conforme classificação. 

8.2. No caso de empate a seleção se dará: 

8.2.1. Pela maior nota em Português; 

8.2.2. Pela maior nota em Matemática; 

8.2.3. Candidato com maior idade. 

8.3 A prova será composta de (20) questões de Língua Portuguesa com peso de 3.0 pontos 

cada questão, totalizando 60 e (20) questões de Matemática com peso de 2.0 pontos cada 

questão, totalizando 40. 

 

9. DO RESULTADO 

9.1. Todas as etapas serão divulgadas no site www.rr.senai.br e no mural do SENAI (Av. 

Imigrantes nº 399 – Asa Branca); 

 

10. CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

10.1 Os candidatos classificados dentro da quantidade de vagas e mais os próximos 10 

candidatos da lista de espera, deverão participar de reunião de apresentação da 

aprendizagem na data provável de 28/09/17 as 16h no auditório do SENAI, localizado na Av 

Imigrantes, 399 Asa Branca. 

10.2 Na reunião será apresentada a forma de execução dos cursos e dos contratos de 

aprendizagem.  

 

11.  MATRÍCULAS  

11.1. O candidato aprovado no processo seletivo, deverá efetuar sua matrícula no SENAI 

Roraima, localizado na Avenida Imigrantes, 399 Bairro Asa Branca – Boa Vista – RR no 

período provável de 29/09 a 04/10/17 de 08h às 18h e de acordo com o critério abaixo:  

 Ter sido aprovado no processo seletivo, obedecendo à ordem de classificação;  

11.2. São condições obrigatórias para a matrícula:  

 Ser classificado no processo seletivo, considerando os critérios estabelecidos no 

item 9.1 deste Edital;  



 

 

 

 Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino 
médio; 

 Apresentar RG (original e cópia);  

 Apresentar CPF (original e cópia); 

 Comprovante de Endereço (original e cópia); 

 Comprovante de escolaridade (diploma ou declaração de matrícula) (original e 

cópia); 

 Apresentar Carteira de Trabalho; 

    1 foto 3x4 

 Para menores de 18 anos, RG e CPF do responsável legal (original e cópia);  

11.2.1. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal. 

11.3. A contratação é de responsabilidade da empresa cotista, quando o aluno for indicado 

pela mesma.  

11.4. A matrícula será cancelada e em seu lugar será chamado outro candidato, caso não 

apresente:  

 Todos os documentos exigidos no Edital;  

 Não compareça ao SENAI/RR, no período de matrículas; 

   Não atenda as exigências desse Edital. 

11.5. A aprovação e classificação desta seleção não asseguram ao candidato o direito de 

ingresso automático na vaga de aprendiz, mas a expectativa de ser nele admitido segundo a 

ordem classificatória e disponibilidade de vaga. 

 

12 – DAS VAGAS REMANESCENTES 
12.1 Para o preenchimento de vagas remanescentes, decorrentes da desistência de 
candidatos, serão divulgadas listas subsequentes de candidatos no site www.rr.senai.br, 
respeitada a ordem de inscrição. 
12.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acesso às informações disponíveis no 
site www.rr.senai.br, devendo monitorar o período da matrícula no DR/RR, inclusive no que 
se refere à 2ª lista e possíveis listas subsequentes de vagas para o curso escolhido. 
 

13 – DOS UNIFORMES 
13.1 O uniforme é de uso obrigatório a todos os alunos do curso de aprendizagem industrial 
matriculados nas Unidades do SENAI-RR. Além dele o aluno deverá utilizar jaleco (quando 
o curso exigir), calça comprida de tecido jeans na cor azul e tênis. 
13.1.1. A aquisição do Uniforme é de responsabilidade do aluno, devendo verificar no 
SENAI no momento da matrícula como adquiri-la. 
 
14 – DOS RECURSOS 
14.1 Contra Gabarito Preliminar da Prova caberá recurso, devidamente fundamentado, 
dirigido ao SENAI/RR, no prazo de 1 (um) dia útil após sua divulgação. 
14.2 Contra o resultado da seleção caberá recurso, devidamente fundamentado, dirigido ao 
SENAI/RR, no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do resultado. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES FINAIS  

http://www.rr.senai.br/


 

 

 

15.1. O SENAI/RR poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos 

a serem matriculados não atinja o número mínimo previsto para instalação e funcionamento 

de uma turma.  

15.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, obter as informações necessárias para 

a participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando para o local, a data e o 

horário da prova e da divulgação de resultados e de todos os eventos relativos à matrícula. 

O não comparecimento para confirmação de matrícula, nos locais, nas datas e nos horários 

divulgados pelo SENAI acarretará a perda da vaga obtida.  

15.3. O SENAI/RR fornecerá, ao término do curso de aprendizagem, certificado de 

conclusão, discriminando o curso oferecido, com a respectiva carga horária e conteúdo 

formativo. 

15.4. O processo seletivo, anunciado neste edital terá validade para os cursos ofertados no 

segundo semestre de 2017. 

15.5.  As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:  

 Manhã: Entrada: 07h30min e Saída: 11h30min  

 Tarde: Entrada: 13h30min e Saída: 17h30min 

15.5.1. Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga 

horária do curso.  

15.6. As datas de início das aulas constam no Anexo I. 

15.7 O prazo para impugnação do presente edital será de um dial útil a contar da data de 
sua publicação.  
15.8. Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo do SENAI-RR.  

 

 

Boa Vista – RR, 18 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

Arnaldo Mendes de Souza Cruz 

Diretor Regional 

SENAI-RR 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

Cursos oferecidos, número de vagas e requisito de acesso: 

Curso 

Carga 

Horária 

do Curso 

Turno 

do curso 

Período da 

Fase Escolar 

Período da 

Prática 

Profissional** 

Requisito de ingresso no curso* 
Local do 

Curso 

Nº de Vagas 

para 

matrícula 

Assistente 

Administrativo 

904h Manhã 
24/10/17 a 

23/05/18 

20/12/17 a 

31/01/18 e 24/05 a 

23/10/18 
Ter de 14 a 22 anos e estar matriculado 

e frequentando a escola, caso não tenha 

concluído o ensino médio. 

SENAI Asa 

Branca 

26 

904h Tarde 
24/10/17 a 

23/05/18 

20/12/17 a 

31/01/18 e 24/05 a 

23/10/18 

13 

Eletricista de 

Manutenção 

Industrial 

1.080h Tarde 
16/10/17 a 

15/06/18 

20/12/17 a 

31/01/18 e 18/06 a 

21/11/18 Ter de 18 a 22 anos e estar matriculado 

e frequentando a escola, caso não tenha 

concluído o ensino médio. 

SENAI 

Distrito 

Industrial 

12 

Mecânico de 

Manutenção de 

Veículos 

Automotores 

1.200h Manhã 
16/10/17 a 

10/07/18 

20/12/17 a 

31/01/18 e 

11/07/18 a 

04/01/19  

SENAI Asa 

Branca 
10 

TOTAL 61 

*A idade máxima não se aplica a candidatos com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 

**Somente os alunos contratados como aprendiz vão fazer a prática profissional 

 


