
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM 
PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 – 1ª RETIFICAÇÃO 

 

 
 

INSCRIÇÕES: 
Data: de 22/01/2015 a 19/02/2015 
Horário: das 8h30 às 20h00 
Local: SENAI Maringá: Vereador Nelson Abrão, 80 – zona 05 – Maringá/PR                Telefone: (44) 3218-5600 

 
 

1. DISPOSIÇÃO PRELIMINAR: 
1.1. A seleção será regida por este Edital e eventuais retificações. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
2.1 Ter idade compreendida, conforme exigência de cada curso: 

 

Curso Faixa etária Vagas Local de Realização do Curso 

 
 
 
 
 

Eletromecânico Automotivo 

18 a 22 e ½ anos 
(O curso poderá ser realizado 

por menores de 18 anos 
desde que os riscos de 

periculosidade e insalubridade 
sejam elididos por Parecer 
Técnico Circunstanciado ou 

em condições laboratoriais) – 
Parecer emitido pela empresa que 

encaminhar o aprendiz 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

SENAI Maringá - Automotiva 

Pedreiro de Edificações 18 a 22 e ½ anos 18 SENAI Maringá 

2.2 Ter preferencialmente o ensino fundamental completo quando do início do Programa, caso o aluno não tenha 
concluído o ensino regular, deve comprovar estar matriculado no ensino regular. 
2.3 Apresentar a Carteira de identidade ou Certidão de nascimento (Original – somente apresentação). 
2.4 A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.5 O candidato que necessitar de atendimento especial, por ser pessoa com deficiência ou por motivo grave de 
saúde, deverá requerê-lo por escrito no SENAI Maringá, especificando o tipo de necessidade e anexando 
justificativa médica que comprove o tipo de condição especial. Tal requerimento deverá ser entregue até 07 
(sete) dias úteis antes do dia da prova de seleção para que sejam tomadas as devidas providências. O não 
requerimento de atendimento especial desobriga o SENAI deste atendimento. A idade máxima prevista no item 
2.1 não se aplica a aprendizes com deficiência. 
2.6 Conforme Lei 10.097/00 e do Decreto Lei 5.598/05, o candidato que for aprovado deverá ter disponibilidade 
para trabalhar como jovem aprendiz, no contra turno do curso escolhido. 
2.7 O candidato somente poderá se inscrever em um curso. Não será permitida a troca de curso ou horário após 
a realização do Processo Seletivo. 
2.8 O candidato encaminhado por empresa deve trazer “Carta de Encaminhamento de Aprendiz” devidamente 
preenchida e assinada pelo responsável da empresa. (Anexo I) 

 
3. VAGAS, HORÁRIOS E INÍCIO DO CURSO: 
3.1 As vagas, horários e início dos cursos de Aprendizagem Industrial seguem a tabela abaixo: 

 

Curso Início do Curso Horário do Curso Vagas 

 

Eletromecânico Automotivo (manhã) 
 

26/02/2015 
 

07h30 às 11h40 
 

16 

 

Eletromecânico Automotivo (tarde) 
 

26/02/2015 
 

13h20 às 17h30 
 

16 

Pedreiro de Edificações (manhã) 26/02/2015 07h30 às 11h40 18 
 

3.2 O SENAI se reserva no direito de cancelar o curso que não atingir o número mínimo de matrículas.



 
4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 
4.1 Caso o número de candidatos inscritos for maior que o número de vagas ofertadas, o SENAI poderá optar 
por submeter os candidatos a uma prova escrita (fase teórica), que será realizada na data, conforme item 06 
(seis) deste edital. 
4.1.1 A prova escrita quando realizada, será composta com conteúdos de língua portuguesa e matemática com 
duração máxima de 02 (duas) horas. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO QUE REALIZARÃO PROVA DE SELEÇÃO: 
5.1 Ao candidato não será permitido, sob qualquer alegação, prestar a prova em dia, hora ou local diferente do 
determinado; 
5.2 Não será permitida a entrada na sala de prova, ao candidato que se apresentar após o horário estabelecido; 
5.3 Não será permitido o uso de celulares, calculadoras ou qualquer outro aparelho eletrônico nas provas. 
5.4 A identificação do candidato para a prestação da prova far-se-á mediante a apresentação da Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente, que contenha fotografia, não sendo aceitas fotocópias, ainda que 
autenticadas e também o comprovante de inscrição. 
5.4.1.Caso o candidato não apresente o comprovante de inscrição ou esteja impossibilitado de apresentar, no 
dia da realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, e não 
apresente documento que ateste o registro da ocorrência com data de validade atualizada, bem como outro 
documento oficial que o identifique, não realizará a prova de seleção. 
5.5 Os candidatos deverão comparecer no local da prova, com antecedência mínima de 15 minutos do horário 

previsto para sua realização, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, sendo proibido o 
uso de calculadora ou instrumento equivalente, bem como, de qualquer tipo de equipamento de transmissão. 

 

6. DISPOSIÇÕES DA DATA E HORÁRIOS DA PROVA TEÓRICA: 
6.1 A prova teórica será realizada no SENAI MARINGÁ na data e horário conforme tabela abaixo: 

Curso Data da Prova Horário Local 

Eletromecânico Automotivo 21/02/2015 09h SENAI Maringá 

Pedreiro de Edificações 21/02/2015 09h SENAI Maringá 
 

6.1.2 Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a prova escrita. O não comparecimento, qualquer 
que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato. 
6.2 Será eliminado desta seleção o candidato que: 
a) chegar ao local de prova após o horário designado; 
b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não 
autorizada; 
c) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, 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; 
d) prestar declaração falsa ou inexata em qualquer documento; 
e) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, qualquer funcionário do SENAI, ou proceder de forma a 
perturbar a ordem e a tranquilidade necessária à realização da prova; 
f) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova; 
g) 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; 
h) deixar de devolver a prova escrita e a folha de respostas e/ou assinar a lista de presença; 
i) não atender às determinações do presente Edital. 

 

 
7. RESULTADO FINAL: 
7.1 A relação dos candidatos aprovados após a conclusão de todo o Processo Seletivo será apresentada 
nominalmente, obedecendo-se a ordem alfabética, e estará disponível através de Edital exposto no SENAI 
Maringá em 23/02/2015, a partir das 10h; 

7.1.1 Os candidatos suplentes serão apresentados em uma relação, por ordem de classificação; 
7.1.2 Não serão fornecidos resultados por telefone ou e-mail. 
7.2 Os candidatos aprovados que não comparecerem no dia marcado para matrícula serão considerados 
desistentes; 
7.2.1 Para as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados em primeira chamada, serão convocados os 
suplentes, em segunda chamada.



 Horário  
 

Data da 
Matrícula 

Horário das 
Matrículas 

Local das 
Matrículas 

Eletromecânico Automotivo Manhã 23/02/2015 12h00 às 20h SENAI Maringá 

Eletromecânico Automotivo Tarde 23/02/2015 12h00 às 20h SENAI Maringá 

Pedreiro de Edificações Manhã 23/02/2015 12h00 às 20h SENAI Maringá 

Eletromecânico Automotivo Manhã 24/02/2015 08h30 às 20h SENAI Maringá 

Eletromecânico Automotivo  Tarde 24/02/2015 08h30 às 20h SENAI Maringá 

Pedreiro de Edificações Manhã 24/02/2015 08h30 às 20h SENAI Maringá 

 

 
 
 
 
 
 

8. DAS MATRICULAS: 
8.1. As matrículas deverão ser efetuadas no SENAI Maringá, conforme tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8.2 Para as vagas não preenchidas em cada curso/turma, o SENAI entrará em contato com os candidatos 
classificados como suplentes, através do número de telefone informado na ficha de inscrição, no dia 25/02/2015, 
caso o número informado não atender ou não corresponder ao candidato será convidado o próximo suplente. 
8.2.1 A matrícula para os candidatos suplentes, de cada curso/turma será realizada no dia agendado e tão 
somente neste dia; 
8.3 O candidato aprovado no processo seletivo deverá, tão e somente no dia da matrícula estipulada para cada 
curso/turma, trazer os seguintes documentos: 
a – Carteira de Identidade (Original e Cópia); 
b – Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (Original e Cópia); 
c – Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Original e Cópia); 
d – Carteira de Trabalho (Original e cópia frente e verso da primeira folha, onde constam o número e série e 
dados pessoais, e da folha de registro demonstrando não possuir vínculo empregatício); 
e – Comprovante de endereço (água, luz ou telefone) atualizado (Original e Cópia); 
f – Declaração de matrícula ou Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental/Ensino 
Médio (Original e Cópia); 
g – 02 (duas) fotos 3X4; 
h – Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos); 
i – Carteira de reservista (para maiores de 18 anos); 
j – Carta de Encaminhamento de Aprendiz (modelo SENAI) 
Obs.: Para os candidatos menores só serão aceitas as matrículas mediante a presença do responsável 
legal, devidamente identificados com um documento comprobatório. Não serão aceitos protocolos de 
documentos: RG, CPF ou CTPS para efetivação da matrícula. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1 O ato de inscrição implicará por parte do candidato ou responsável legal, no compromisso de aceitação 
deste edital e demais normas disciplinares dos Cursos de Aprendizagem apresentados pelo SENAI Maringá. 
9.2 Não haverá revisão de provas. 
9.3 As aulas de Aprendizagem Industrial acontecerão no SENAI Maringá ou em local determinado pelo SENAI e 
terão seu início no dia e horários já mencionados neste edital. 

 
O SENAI seguirá rigorosamente o estabelecido no Edital, ficando tão e somente o SENAI responsável por 
comunicar aos candidatos com antecedência de 48 horas, quaisquer alterações eventuais que venham a 
acontecer. 

Ao SENAI se reserva o direito de cancelar o curso que não atingir o número mínimo de participantes. 

Caso o número de inscritos seja menor ou igual ao número de vagas não será realizada a prova de 
seleção. 

 
10. PROGRAMA DAS PROVAS: 
Prova Teórica: 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos; Compreender o significado de palavras empregadas em 
textos; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Sujeito e Predicado; Emprego de verbos; Concordância 
verbal e nominal; Classes de palavras. 
MATEMÁTICA:  Conjunto  dos  números  naturais;  Conjunto  dos  números  inteiros;  Conjunto  dos  números 
racionais: Frações e números decimais; Sistema decimal de medida; Geometria; Equações do 1º Grau e 2º 
Grau; Razão e Proporção; Números inteiros relativos; Porcentagem e juros simples.



 
11. DESCRIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL E CAMPOS DE ATUAÇÃO: 
11.1 O quadro abaixo visa esclarecer o perfil profissional e os campos de atuação. 

 
Curso Descrição Campo de Atuação 

 
 
 
 

 
ELETROMECÂNICO 

AUTOMOTIVO 

 
 

 
Realizar manutenção dos sistemas de freios, de 
suspensão, de direção, de transmissão, elétrico, 
eletrônico, de climatização, do motor e seu sistema, 
bem    como   atividades   de   apoio   operacional, 
seguindo normas e procedimentos técnicos, de 
qualidade, segurança e meio ambiente. 

Poderá     atuar     em     diversas 
empresas do  segmento 
industrial, bem como atuar como 
autônomo,    possibilitando-lhe 
uma  maior  empregabilidade, 
além de oportunizar os pré- 
requisitos técnicos que permitam 
o seu ingresso nos Cursos 
Técnicos oferecidos pelo SENAI 
de  Maringá  ou  outras 
instituições. 

 

 
PEDREIRO DE 
EDIFICAÇÕES 

Ao   término   do   curso,   deverá   ser   capaz   para 
participar da execução de obras, colaborando com as 
atividades dos trabalhadores no canteiro, seguindo 
normas técnicas e procedimentos internos 
estabelecidos pela empresa. 

 

Poderá atuar em empresas da 
área da construção civil e como 
autônomo. 

 

 
 

Maringá, 22 de janeiro de 2015. 
 
 
 

 
Alexandre Destefano 
Gerente de Unidade 

SESI/SENAI/IEL Maringá 


