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EDITAL nº 003/2013 - PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de Roraima, por 
meio do Centro de Formação Profissional Prof “Alexandre Figueira Rodrigues” torna público o 
Processo Seletivo para matrícula nos cursos de: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo 
na Construção Civil, Auxiliar de Edificações, Costureiro Industrial, Eletricista Industrial, Auxiliar 
Técnico Eletrônico, Confeccionador de Moveis, Mecânico de Manutenção de Automóvel, 
Operador de Microcomputador e Padeiro e Confeiteiro, na Modalidade de Aprendizagem 
Industrial.  
 
REFERÊNCIA: 
Terão preferência ao processo seletivo os alunos encaminhados pelas empresas contribuintes, 
ou seja, as vagas remanescentes serão abertas à comunidade. 
 
I - Requisitos de acesso no Curso: 
− Ter sido aprovado no teste de seleção; 
− Apresentar os documentos necessários no ato da matrícula; 
− Apresentar os pré-requisitos básicos para o curso (anexo II); 
Obs: Não serão aceitas inscrições de alunos que já tenham concluído ou estejam em andamento 
no mesmo curso de Aprendizagem Industrial no SENAI/ RR. Caso seja detectado após a realização 
do processo seletivo, o candidato não será matricul ado.  
 
II – Cursos oferecidos e número de vagas  (detalhamento no anexo II) 
 

Curso  Turno  Nº de Vagas  
Auxiliar Administrativo Manhã 60 
Auxiliar Administrativo na Construção Civil Tarde 30 
Auxiliar de Edificações Manhã 15 
Auxiliar Técnico Eletrônico Manhã 5 
Confeccionador de Moveis Manhã 15 
Costureiro Industrial Manhã 15 

Eletricista Industrial 
Manhã 15 
Tarde 10 

Mecânico de Manutenção de Automóvel 
Manhã 11 
Tarde 14 

Operador de Microcomputador 
Manhã 15 
Tarde 15 

Padeiro e Confeiteiro 
Manhã 18 
Tarde 17 

Total  - 255 
 
III – Cronograma de execução do processo seletivo 
- Conforme anexo I. 
 
IV - Das Restrições no ato da seleção: 
- Não será permitido o acesso para a realização do teste de seleção após o fechamento dos 
portões; 
- Uso de aparelho celular, máquina de calcular, dicionário e outros instrumentos de 
comunicação ou consulta; 
- A não apresentação do comprovante de inscrição e documento oficial de identificação com 
foto. 
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OBS: É considerado Documento Oficial de Identificaç ão com foto: Carteira de Identidade original 
emitida pelas Secretarias de Segurança Pública ou C arteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de Habilita ção (modelo novo com foto). 
 
V - Critérios de Aprovação e Seleção: 
Obter a nota mínima de 60 pontos no conjunto de avaliação; 
No caso de empate a seleção se dará: 
- Pela maior nota em Português; 
- Pela maior nota em Matemática; 
- Candidato com maior idade. 
 
 
VI - Do Teste de Seleção: 
Avaliação: 
Língua Portuguesa (20) questões valendo 3.0 pontos cada questão, totalizando 60; 
Matemática (20) questões valendo 2.0 pontos cada questão, totalizando 40. 
 
 
VII - Conteúdo Programático 
 
1. Língua Portuguesa 
Interpretação de textos narrativos, descritivos e dissertativos, Norma culta e suas variações, 
Ortografia, Morfossintaxe, Significação das palavras.  
 
2. 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. 
 
 
VIII – Disposições finais 
- Em caso de perda do comprovante de inscrição o candidato deverá procurar o SENAI até o 
dia 18/11/2013 no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h a fim de solucionar o problema, 
portando documento oficial de identificação. 
- A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação pelo candidato de todas as normas e 
instruções previstas nesse edital. 
- As turmas somente serão formadas com o preenchimento total das vagas oferecidas para 
cada uma delas. 
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Atividade  Data Horário  Local  Documentos  Obrigatórios  
Inscrição 28 e 29/10/2013 

para os cursos de 
Auxiliar 
Administrativo, 
Auxiliar 
Administrativo na 
Construção Civil, 
e Operador de 
Microcomputador. 
 
30/10 a 
01/11/2013 – 
para os demais 
cursos. 

8h30 às 12h e 
14h às 17h 

Recepção do 
SENAI 

Para realizar a inscrição o 
candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos: Cédula 
de Identidade (não será aceito 
registro de nascimento); CPF; 
Comprovante de conclusão do 
Ensino Fundamental 
(declaração ou certificado); 
Comprovante de Residência.  
Deverão ser apresentados os 
documentos originais. 

Seleção 23/11/2013 
OBS: Os 
candidatos 
Adventistas 
deverão apresentar 
requerimento 
especifico na 
secretaria do Senai, 
juntamente com 
cópia da 
declaração até o 
dia 05/11/2013, 
solicitando a 
realização da prova 
em horário 
especial. 

A definir – o qual será 
publicado a partir do dia 
19/11/13 no site 
(www.rr.senai.br) e mural do 
SENAI.  

- Apresentação do RG e do 
comprovante de Inscrição; 
- Caneta esferográfica azul ou 
preta. 
 

Divulgação do 
Gabarito 
Preliminar 

25/11/2013 A partir das 
10h 

Mural e site do 
SENAI 

- 

Data para 
Recurso  
 

26/11/2013 8h às 12h e 
14h às 18h 

Mural do 
SENAI 

- 

Divulgação do 
Gabarito 
Oficial 
 

29/11/2013 A partir das 
10h 

Mural e site do 
SENAI 

- 

Divulgação 
dos 
Aprovados  
 

20/12/2013 A partir das 
10h 

Mural e site do 
SENAI 

- 

Matrícula 
 

06/01 a 
10/01/2014 
 

8h às 12h e 
14h às 18h  

Recepção do 
SENAI 

(originais ): 
- RG e CPF*; 
-Comprovante de Escolaridade 
-Comprovante de Residência; 
-01 (uma) foto 3x4. 
*Menores de 18 anos 
apresentar também RG e CPF 
do Responsável.  
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Início das 
Aulas  
 

03/02/2014 No horário do 
Curso 

CFP Prof 
“Alexandre 
Figueira 
Rodrigues” 

Observações: 
1.  Apresentar no 1º dia de aula 
o comprovante de matrícula. 
2.  A falta no 1º dia não 
justificada de imediato 
acarretará na substituição do 
aluno.  
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ANEXO II - INFORMATIVO DOS CURSOS 
 
CURSO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 14 (quatorze) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a 
candidatos com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 400 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas.  
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 
 
 
CURSO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 16 (dezesseis) a 23 (vinte e três anos); Exceto os candidatos indicados por 
empresas. A idade máxima não se aplica a candidatos com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, 
artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 400 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Tarde: 13h30 às 17h30 
 
 
CURSO: AUXILIAR DE EDIFICAÇÕES 
 
1. Pré-requisito : 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 480 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 
 
 
CURSO: AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 
 
1. Pré-requisito : 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 400 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h30 
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CURSO: COSTUREIRO INDUSTRIAL  
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 480 horas.  
Carga horária de prática profissional: 480 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 
 
 
CURSO: ELETRICISTA INDUSTRIAL 
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 550 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h30 
 
CURSO: CONFECCIONADOR DE MÓVEIS 
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 480 horas.  
Carga horária de prática profissional: 480 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 
 
 
CURSO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL 
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 480 horas.  
Carga horária de prática profissional: 480 horas (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h30 
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CURSO: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 
 
1. Pré-requisito : 
- Ter idade entre 14 (quatorze) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a 
candidatos com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 480 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas. (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h30 
 
 
CURSO: PADEIRO E CONFEITEIRO 
 
1. Pré-requisito: 
- Ter idade entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três anos); A idade máxima não se aplica a candidatos 
com deficiência (Decreto nº 5.598/2005, artigo 2º, parágrafo único); 
- Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino fundamental, e; 
- Ser aprovado em processo seletivo. 
 
2. Informações 
Carga horária da fase escolar: 400 horas.  
Carga horária de prática profissional: 400 horas (a pratica profissional só será obrigatória para os 
alunos que tiverem contrato de aprendizagem) 
Horário: turma Manhã: 7h30 às 11h30 e Tarde: 13h30 às 17h30 
 
 
 

Boa Vista – RR, 18 de outubro de 2013. 
 
 
 
 

Arnaldo Mendes de Souza Cruz 
Diretor Regional 


