CURSOS TÉCNICOS – NOTURNO – 2SEM20
ADENDO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO

Conforme o subitem abaixo, reproduzido do item 4.8 do edital publicado em 28/02/2020:
 na hipótese extrema da Unidade ofertante ser atingida por um desastre, nos termos
descritos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como “o resultado de
eventos adversos, naturais ou antrópicos, sobre um cenário vulnerável, causando
grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que
excedem sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios”.
E considerando:
 a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde, em 30/01/2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
 a Portaria nº 188/GM/MS, de 4/2/2020, que Declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
 a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a
saúde dos alunos e dos colaboradores.
Foram alterados os seguintes itens do edital do Processo Seletivo Unificado – Cursos
Técnicos (Noturno):

1. Das Inscrições
1.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos – Noturno
estarão prorrogadas das 14h do dia 04/08/2020 às 21h do dia 07/08/2020 e poderão
ser efetuadas no site da escola que oferece o curso pretendido. No ato da inscrição,
o candidato deverá cadastrar as notas finais correspondentes às disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, Física e Química, obtidas na 2a série do Ensino Médio e
realizar o upload do Histórico ou Boletim Escolar que comprove as informações
cadastradas.

OBSERVAÇÕES:
 É necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio ou que esteja
matriculado em curso que lhe permita concluí-lo até a data de início das aulas.
 Os candidatos já inscritos e que perderam o prazo de pagamento da taxa de
inscrição poderão solicitar um novo boleto ou acessar o link “Acompanhamento do
Processo Seletivo”, no site do SENAI-SP, no endereço, www.sp.senai.br, Cursos
Senai, Processo Seletivo, Técnicos onde poderá ser emitido um novo boleto.

 Os candidatos já inscritos deverão cadastrar, no período de 04/08/2020 a
07/08/2020, as notas finais correspondentes às disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, Física e Química obtidas na 2a série do Ensino Médio e realizar o
upload do documento escolar que comprove as informações cadastradas no link
“Acompanhamento do Processo Seletivo”, no endereço, www.sp.senai.br, Cursos
Senai, Processo Seletivo, Técnicos.
 Caso o candidato precise alterar alguma informação inserida durante o período de
cadastramento de notas e inserção de documentos, será possível retificar esses
dados nos dias 08 e 09/08/2020, no link “Acompanhamento do Processo Seletivo”.
1.2 Para a inscrição, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
• acessar e ler o Edital e o Adendo do processo seletivo;
• preencher eletronicamente o requerimento de inscrição, selecionando a escola, o
curso e turno pretendidos, inserir as notas finais das disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, Física e Química obtidas na 2a série do Ensino Médio e
realizar o upload do Histórico ou Boletim Escolar que comprove as informações
cadastradas e concordar com as disposições do Edital e do Adendo do processo
seletivo;
• imprimir o boleto bancário correspondente à taxa de inscrição (o prazo final para a
emissão do boleto é até às 21h do dia 07/08/2020);
• aguardar até o próximo dia útil da emissão do boleto, para o registro no banco, para
efetuar na rede bancária o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 63,00.
OBSERVAÇÃO:
A devolução da taxa de inscrição somente será efetuada em caso de desistência de
participação no processo seletivo mediante requerimento emitido pelo candidato ao
Diretor da Escola, até dois dias após o término das inscrições, contendo, pelo menos:
• nome do candidato;
• número de inscrição;
• processo seletivo;
• curso;
• justificativa para a solicitação da devolução da taxa de inscrição.
O candidato deverá anexar ao requerimento o original do comprovante de pagamento
bancário. No caso de o pedido ser deferido pelo Diretor da Escola, a devolução do
valor será de R$ 53,00, sendo retido o valor de R$ 10,00 a título de despesas
administrativas.
1.3 Com a substituição da prova de seleção presencial pela avaliação de desempenho por
análise do Histórico ou Boletim Escolar para este processo seletivo não haverá
necessidade da Guia de Inscrição.
Itens 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 (excluídos)

1.8 A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as
normas e instruções previstas no Edital e neste Adendo. O não cumprimento dos
procedimentos de inscrição estabelecidos implicará o seu cancelamento, com
consequente impedimento de participação do candidato no processo seletivo.
Item 2 (inteiro substituído)
2. Da Avaliação de Desempenho por Análise do Histórico Escolar
2.1 A prova de seleção presencial foi substituída pela avaliação de desempenho escolar
por análise do Histórico ou do Boletim Escolar.

3. Da Apuração e Divulgação do Resultado
3.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
 não cadastrar as notas durante o período determinado e/ou não realizar o upload do
Histórico ou Boletim Escolar, conforme item 1 – Das Inscrições.
 obtiver o resultado da média entre as disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática inferior a 5,00 (cinco).
Item 3.2 (excluído)
3.3 A nota final de classificação será obtida pela média simples das notas finais de Língua
Portuguesa e Matemática.
Item 3.4 (mantido)
3.5 Na classificação dos candidatos, em caso de empate na nota, será obedecida a
seguinte sequência de critérios para desempate:
 maior nota em Matemática;
 maior nota em Língua Portuguesa;
 maior nota em Física;
 maior nota em Química;
 maior idade, de acordo com a data de nascimento.
3.6 Serão divulgadas, a partir das 14h do dia 31/08/2020, no site da escola SENAI-SP
onde o candidato realizou a inscrição e no endereço, www.sp.senai.br, Cursos Senai,
Processo Seletivo, Técnicos, no link “Acompanhamento do Processo Seletivo” as listas
dos candidatos elaboradas por habilitação e turno:
 classificados (em ordem alfabética, informando a classificação e a nota);
 suplentes (em ordem de classificação, informando a classificação);
 não habilitados (em ordem alfabética).

4. Da Matrícula
4.1 O candidato classificado no processo seletivo deverá entrar em contato com a escola
na qual se inscreveu (por telefone, por e-mail ou pelo site da escola) para obter
informações complementares sobre os procedimentos da matrícula.
Itens 4.2 (mantido)
4.3 O candidato ou seu representante deverá entrar em contato com a escola onde se
inscreveu (por telefone, por e-mail ou pelo site da escola) para obter informações de
como será realizada a entrega dos seguintes documentos:
 o comprovante de pagamento da taxa referente à aquisição dos materiais didáticos
impressos (livros e apostilas). Essa taxa será semestral;
 documento comprobatório da escolaridade exigida, conforme item 4.1;
 cédula de identidade (RG ou RNE);
 CPF;
 laudo médico ou documento expedido por um profissional da área de saúde que
comprove sua condição e, também carta solicitando ajuda técnica específica
necessária para o acompanhamento das aulas durante o período em que o curso
será ministrado. (somente para candidatos com deficiência).
4.4 Será considerado desistente o candidato que não efetuar a matrícula no período
determinado neste Adendo.
4.5 Os candidatos classificados (1a chamada) no processo seletivo deverão efetuar suas
matrículas nos dias 31/08/2020, 01 e 02/09/2020, conforme horários e orientações
determinados pela escola onde se inscreveu.
4.6 Após a efetivação das matrículas dos candidatos classificados (1 a chamada), havendo
vagas disponíveis, será realizada a 2a chamada para matrícula, no dia 03/09/2020,
conforme orientações determinadas pelas escolas, para os candidatos suplentes,
obedecida a ordem de classificação.
4.7 Ainda, havendo vagas disponíveis, será realizada a 3 a chamada para matrícula, no dia
04/09/2020, conforme orientações determinadas pelas escolas, para os candidatos
suplentes, obedecida a ordem de classificação. A chamada deste item seguirá a partir
do último candidato convocado do item 4.6, obedecendo a ordem de classificação.
OBSERVAÇÃO:
Na hipótese de ainda haver vagas após as convocações dos itens 4.5, 4.6 e 4.7, a
escola poderá convocar à matrícula, a partir do último candidato convocado do item
4.7, os candidatos classificados e suplentes que não se manifestaram nos prazos
estabelecidos, obedecendo a ordem de classificação.
Item 4.8 (mantido)

5. Das Disposições Gerais
5.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações necessárias para a
participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando para os novos
procedimentos do processo de seleção, da divulgação de resultados e de todos
os eventos relativos à matrícula. A não comprovação dos documentos exigidos para
a confirmação da matrícula acarretará a perda da vaga obtida.
5.2 O resultado do processo seletivo só terá validade para classificação de candidatos para
o preenchimento de vagas nos cursos com início no 2o semestre de 2020.
Item 5.3 (mantido)

A Comissão Coordenadora dos Processos Seletivos do SENAI-SP.

