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EDITAL Nº  03/2023/CEP CANAÃ DOS CARAJÁS 
 
A Direção do Centro de Educação Profissional  Canaã dos Carajás, SENAI/PA, no uso de suas atribuições legais, em 

cumprimento às determinações da LDBEN - n.º 9.394/96 e o que estabelece o Regimento Escolar Unificado para os 
Centros de Educação Profissional do SENAI/PA, aprovado na reunião ordinária do Conselho Regional do SENAI, realizada 
em 03 de Outubro de 2017, torna público que estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de cursos na modalidade  
presencial nas modalidades Qualificação e  Aperfeiçoamento Profissional publicado(s) neste edita : 
 

I. DA INSCRIÇÃO 
I.I Presencial 
Local: Prédio SEMMJU localizado na Av. Weyne Cavalcante, s/n – Bairro: Centro – Canaã dos Carajás 
Período: 27/02 a 02/03/2023. 
 

 
I.II Online 
Endereço Eletrônico: : gf 
Período:       
Horário:       
Obs.: Na inscrição online, o candidato deve comprovar a documentação descrita neste edital no ato da matrícula, sob 
penalidade de perda de vaga. 
 

I.III Pré-requisitos: 
Curso: Assistente de Recursos Humanos. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo. 
Faixa Etária: A partir de 16 anos. 
 
Curso: Operador de Computador. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Incompleto. 
Faixa Etária: A partir de 16 anos. 
 
Curso: Tradutor de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo. 
Faixa Etária: A partir de 16 anos. 
 
Curso: Eletricista Predial. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Incompleto. 
Faixa Etária: A partir de 18 anos. 
 
Curso: Marketing e Vendas. 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo. 
Faixa Etária: A partir de 16 anos. 
Conhecimentos Específicos: Cursos na área de gestão. 
 
Curso: Torneiro Mecânico 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo. 
Faixa Etária: A partir de 18 anos. 
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I.V Documentos necessários:  
Documento de Identificação com foto;  
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Comprovante de Escolaridade;  
Comprovante de Residência (conta de energia, água ou telefone); 
Comprovante de Conhecimento Específico conforme o pré-requisito do curso; 
Auto Declaração de Baixa Renda (ANEXO I - Preencher, juntamente com os demais documentos solicitados). 
 
Obs¹. A ausência de qualquer um dos documentos implicará no indeferimento da inscrição. 
Obs². O candidato que não confirmar os pré-requisitos, conforme item I.III, será substituído pelo próximo classificado na 
lista de espera. 
Obs³. Ficará a cargo do candidato os recursos computacionais como internet e dispositivos (computadores, tablet, 
celulares/smartfones), para acompanhar as aulas remotas que ocorrerão  online 
 
 

I.VI Das Pessoas com Deficiência – PcD: Assegurar o direito das pessoas com deficiência a participarem do processo 
seletivo conforme as categorias descritas no Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 
e Lei nº 13.146/2015, ratificado pelo Decreto Federal nº 10.052/2020 
Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão deste Processo 
Seletivo, em igualdade de condições com os demais candidatos, de acordo com as normas de regência do Processo 
Seletivo. 

 
 

II. DOS CURSOS/ FINANCIAMENTO/ VAGAS e TURNO 
 

Área Profissional Curso 
Fonte de 
Custeio 

Nº de Vagas por Turno Total de 
Vagas Manhã Tarde Noite 

Gestão Assistente de Recursos Humanos GR  
 

 20 
20 

TI - Software Operador de Computador GR  15 15 30 

Gestão Tradutor de Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS 

GR 
 20 20 

40 

Eletroeletrônica Eletricista Predial GR  20  20 

Gestão Marketing e Vendas GR  20 20 40 

Metalmecânica - 
Metalurgia 

Torneiro Mecânico GR 
  15 

15 

Total Geral       75 90 165 
Fonte de Custeio: GR- Gratuidade Regimental / C – Convênio / NG – Não Gratuito 

 
Observação: A composição das mesmas está vinculada à ordem de inscrição dos candidatos e devidamente aprovados 
neste processo seletivo, nos respectivos cursos e turnos para os quais concorreram. 
   
 

III. MODALIDADE/CURSO/PERFIL PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA/PERÍODO DO CURSO 
 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Curso: Assistente de Recursos Humanos – 220h 
Perfil Profissional: Auxiliar na execução de processos pertinentes à área de Recursos Humanos, seguindo a legislação 
vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. 
Duração: 55 dias úteis; 
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Período do Curso: 06/03 a 30/05/2023; 
Horário: 18h às 22h; 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 
Curso: Operador de Computador – 220h 
Perfil Profissional: Operar sistemas de computadores, seguindo normas específicas deste profissional, com qualidade e 
segurança. 
Duração: 55 dias úteis; 
Período do Curso: 06/03 a 30/05/2023; 
Horário: 13h às 17h (Turma tarde) ou 18h às 22h (Turma Noite); 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 
Curso: Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS – 220h 
Perfil Profissional: Realizar tradução na Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS de forma a valorizar a educação e cultura da 
comunidade surda e desenvolvimento de uma educação profissional cidadã.  
Duração: 55 dias úteis; 
Período do Curso: 06/03 a 30/05/2023; 
Horário: 13h às 17h (Turma tarde) ou 18h às 22h (Turma Noite); 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 
Curso: Eletricista Predial – 220h 
Perfil Profissional: Realizar leitura e interpretação de projetos elétricos para instalar rede elétrica de baixa tensão, 
residencial e predial, de acordo com as normas técnicas de qualidade, meio ambiente, segurança e legislação Vigente. 
Duração: 55 dias úteis; 
Período do Curso: 06/03 a 30/05/2023; 
Horário: 13h às 17h; 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 
Curso: Torneiro Mecânico – 220h 
Perfil Profissional: Realizar serviços de fabricação de peças, através do processo de usinagem de materiais inerentes a 
Tornearia, de acordo com as especificações dos documentos técnicos, parâmetros de qualidade, segurança e respeito ao 
meio ambiente. 
Duração: 55 dias úteis; 
Período do Curso: 06/03 a 30/05/2023; 
Horário: 18h às 22h; 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 
 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 
Curso: Marketing e Vendas – 80h 
Perfil Profissional: Executar e controlar atividades de planejamento e implementação de tecnologias inovadoras e 
estratégias de marketing e vendas eficazes, seguindo a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, 
ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. 
Duração: 20 dias úteis; 
Período do Curso: 06/03 a 03/04/2023; 
Horário: 13h às 17h / 18h às 22h; 
Aulas de segunda às sextas-feiras. 
 

IV. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO   
A seleção será feita por ordem de inscrição, obedecendo o número de vagas ofertados para cada curso e a apresentação 
da documentação exigida no item I.III e I.IV deste edital.   
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Da Eliminação:  
- Será eliminado o aluno que não cumprir o disposto nos itens I.III e I.IV deste documento.  
 
- O candidato, ao efetivar sua matrícula, declara concordar com os termos deste edital. Seu não comparecimento ao 
primeiro dia aula, conforme calendário pedagógico, de forma injustificada, implicará nos efeitos da evasão escolar, sendo 
substituído, imediatamente, pelo candidato suplente em lista de espera.  
  
- O aluno matriculado em cursos gratuitos que, sem declarar motivos e/ou justificativas, evadir-se do curso será impedido 
de participar, durante um ano, a contar do fato gerador da evasão, de outros processos seletivos de discentes das 
unidades operacionais do SENAI Pará.  
 
- Será considerado evadido o aluno que, de forma injustificada: 
I) não comparecer ao primeiro dia de aula;  

II) não comparecer a 03 (três) dias úteis consecutivos às aulas.  

 
 

V. DA MATRÍCULA 
 
O Candidato que concluir a Inscrição com todos os requisitos obrigatórios terá a Matrícula confirmada e receberá no e-
mail a confirmação de matrícula. 
 
Documentos Necessários:  
Documento de Identificação com foto;  
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Comprovante de Escolaridade;  
Comprovante de Residência (conta de energia, água ou telefone); 
Comprovante de Conhecimento Específico conforme o pré-requisito do curso; 
Auto Declaração de Baixa Renda (ANEXO I - Preencher, juntamente com os demais documentos solicitados). 
 
Obs¹. A ausência de qualquer um dos documentos implicará no indeferimento da inscrição. 
Obs². O candidato que não confirmar os pré-requisitos, conforme item I.III, será substituído pelo próximo classificado na 
lista de espera. 

 
 

VI. INÍCIO DAS AULAS 
06/03/2023 
 

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Candidato deve informar no momento de inscrição conta de e-mail pessoal; 
O ALUNO se responsabiliza por manter atualizado, junto ao SENAI, seus dados cadastrais para fins de entrega física de 
produtos; 
O ALUNO concede ao SENAI autorização para uso das informações fornecidas em seu cadastro, exclusivamente para a 
consecução do objeto do presente instrumento ou para a divulgação dos produtos e promoções do SENAI; 
A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas constantes neste Edital e demais comunicados a serem 
publicados.  
O CEP poderá modificar o presente Edital, visando ao melhor êxito do Processo. As modificações, se necessárias, serão 
divulgadas e estarão de acordo com a legislação vigente;  
O candidato que deixar de atender a quaisquer dos prazos previstos neste Edital, perderá automaticamente o direito à 
vaga;  
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Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão deste Processo Seletivo do CEP Canaã dos Carajás. 
 
Canaã dos Carajás, 09 de Fevereiro de 2023. 
 
 
José Euripedes Alves da Rocha Filho 
Diretor do CEP Canaã dos Carajás



 

ANEXO I 
 
 

Autodeclaração de baixa renda 

 
 
 
Eu, ______________________________________________________, (nome completo), portador 

(a) do CPF nº___________________, declaro, para os devidos fins, que sou integrante de família com 

renda mensal per capita de no máximo 1,5 salários mínimos federal, atendendo assim a condição de 

baixa renda, conforme premissa para participação do edital especificada no item I.V. do mesmo. 

Certifico ainda que as informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente de que 

qualquer declaração falsa implica nas penalidades previstas em lei. 

 
 

______________________, _____ de ___________________ de 2023. 

___________________________________________________________ 

(Assinatura do Requerente)  
 
 

                               ________________________________________________________________________ 
(Assinatura do resposnsável, caso o requerente seja menor de 18 anos)  

 


