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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NAS VAGAS EM CURSOS DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – 2017.3 – 3º CHAMADA 
 

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

público a convocação para matrícula em 3ª Chamada nos cursos de Aprendizagem Industrial 

para candidatos aprovados 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.  DOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA 

 

 

Curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Turma Matutina 

 

Classificação Nome Nota final Status 

31 VANESSA MARIA ALVES NAVECA 56 Classificado – 3ª chamada 

 

 

 

Curso: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 

Classificação Nome Nota final 
Status 

20 LEANDRO MOTA DE FARIAS 35 Classificado – 3ª chamada 

 

 

 

Curso: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

 

Classificação Nome Nota final Status  

15 ANA JULIA PEIXOTO MATOS 41 Classificado – 3ª chamada 

 

2. MATRÍCULAS  

2.1. O candidato classificado nessa seleção deverá efetuar sua matrícula no SENAI Roraima, 

localizado na Avenida Imigrantes, 399 Bairro Asa Branca – Boa Vista – RR no dia 19/10/2017 de 

08h às 12h e 14h ás 18h e de acordo com o critério abaixo:  

 �Ter sido aprovado na seleção, obedecendo à ordem de classificação;  

2.2. São condições obrigatórias para a matrícula:  

 �Ser classificado no processo seletivo, considerando os critérios estabelecidos no item 

9.1 do 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);  

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

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

mesma.  

2.4. 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. 

2.5. 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. 

 

Boa Vista-RR, 18 de outubro de 2017. 


