CURSOS TÉCNICOS DIURNO
2SEM2021
EDITAL - PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2SEM2021

Considerar:
1.

Das Inscrições
1.1

As inscrições no processo seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos – Diurno – Empresa
e Comunidade estarão abertas das 14h do dia 12/04/2021 às 21h do dia 03/05/2021,
para candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do SENAI-SP,
para candidatos encaminhados formalmente por empresas não contribuintes, desde que
tenham contrato corporativo com o SENAI-SP, e para candidatos da comunidade, e
poderão ser efetuadas no endereço eletrônico do SENAI-SP, www.sp.senai.br, Cursos
Senai, Processo Seletivo, Técnicos.

1.3

Para a inscrição, deverão ser observados os seguintes procedimentos.
Candidato encaminhado formalmente por empresa:
• entrar no endereço eletrônico do SENAI-SP, www.sp.senai.br, Cursos Senai,
Processo Seletivo, Técnicos;
• acessar e ler o Edital do processo seletivo;
• preencher eletronicamente o requerimento de inscrição, selecionando o campo
“indicado por empresa”, a escola, o curso e o turno pretendidos, correspondendo aos
indicados pela empresa;
• cadastrar as notas finais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências, História e
Geografia obtidas no 9o ano do Ensino Fundamental II – EF II, de acordo com o Tutorial
(Anexo I);
• anexar o Histórico ou Boletim Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino
Fundamental II – EF II, conforme Anexo I, que comprove as informações cadastradas, e
a carta de encaminhamento da empresa.
OBSERVAÇÕES:
• A carta de encaminhamento da empresa poderá ser anexada ou entregue na escola na
escola até o dia 05/05/2021.
• Poderão ser enviados até 3 (três) arquivos de 4Mb cada um.
• Serão aceitos arquivos com as extensões jpeg/pjpeg/bmp/png/x-ng/gif/pdf/msword/tif.
• concordar com as disposições do edital do processo seletivo e com os Termos e
Condições eferentes às Leis no 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet)
e no 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) e clicar em “Avançar”;
• verificar os dados cadastrados e, se não houver nenhuma alteração, clicar em
“Confirmar”, caso contrário, a inscrição não ficará registrada no sistema.
Candidato da comunidade:
• entrar no endereço eletrônico do SENAI-SP, www.sp.senai.br, Cursos Senai,
Processo Seletivo, Técnicos;
• acessar e ler o Edital do processo seletivo;
• preencher eletronicamente o requerimento de inscrição, selecionando a escola, o
curso e o turno pretendidos;

• cadastrar as notas finais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências, História e
Geografia obtidas no 9o ano do Ensino Fundamental II – EF II, de acordo com o Tutorial
(Anexo I);
• anexar o Histórico ou Boletim Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino
Fundamental II – EF II, conforme Anexo I, que comprove as informações cadastradas;
OBSERVAÇÕES:
• Poderão ser enviados até 3 (três) arquivos de 4Mb cada um.
• Serão aceitos arquivos com as extensões jpeg / pjpeg / bmp / png / x-ng / gif / pdf /
msword / tif.
• imprimir o boleto bancário correspondente à taxa de inscrição (o prazo final para a
emissão do boleto é até às 21h do dia 03/05/2021);
• 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$ 53,00.
• concordar com as disposições do edital do processo seletivo e com os Termos e
Condições referentes às Leis no 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da
Internet) e no 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) e clicar em “Avançar”;
• verificar os dados cadastrados e, se não houver nenhuma alteração, clicar em
“Confirmar”, caso contrário, a inscrição não ficará registrada no sistema.
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$ 43,00, sendo retido o valor de R$ 10,00 a título de despesas administrativas.
1.7

Até o dia 05/05/2021, o candidato poderá substituir o documento escolar anexado no ato
da inscrição e/ou anexar a carta de encaminhamento da empresa e/ou corrigir a forma
e/ou a escala de avaliação e/ou as notas cadastradas, de acordo com os Tutoriais (Anexos
I e II), no link “Acompanhamento do Processo Seletivo”, no endereço, www.sp.senai.br,
Cursos Senai, Processo Seletivo, Técnicos.

3. Da Apuração e Divulgação do Resultado
3.6

Serão divulgadas, a partir das 14h do dia 21/06/2021, no endereço eletrônico,
www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo, Técnicos, no link
“Acompanhamento do Processo Seletivo”, elaboradas, conforme previsto no item 3.4 e
3.5, por habilitação e turno, as listas dos candidatos:

• classificados (em ordem alfabética);
• suplentes (em ordem de classificação).

4. Da Matrícula
4.8

O candidato classificado (1a chamada) no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula
nos dias 28, 29 e 30/06/2021, conforme horários e orientações determinados pela
escola.

4.9

Após a efetivação das matrículas dos candidatos classificados (1 a chamada), havendo
vagas disponíveis, será realizada a 2a chamada para matrícula, no dia 01/07/2021,
conforme orientações determinadas pelas escolas, para os candidatos suplentes,
obedecida a ordem de classificação.

4.10 Ainda havendo vagas disponíveis, será realizada a 3 a chamada para matrícula, no dia
02/07/2021, conforme orientações determinadas pelas escolas, para os candidatos
suplentes. A chamada deste item seguirá a partir do último candidato convocado do
item 4.9, obedecendo a ordem de classificação.
OBSERVAÇÃO:
Na hipótese de ainda haver vagas após as convocações dos itens 4.8, 4.9 e 4.10, a escola
poderá convocar à matrícula, a partir do último candidato convocado do item 4.10, os
candidatos classificados e suplentes que não se manifestaram nos prazos estabelecidos,
obedecendo a ordem de classificação.

ANEXO I
TUTORIAL
Período para anexar a carta de encaminhamento da empresa e/ou realizar alteração(ões)
na forma e/ou escala de avaliação e/ou nas notas cadastradas e/ou no(s) documento(s) já
anexado(s):
Até o dia 05/05/2021 os candidatos inscritos no processo seletivo dos Cursos Técnicos –
Diurno 2sem21 deverão anexar a carta de encaminhamento da empresa (somente para
candidatos encaminhados por empresa), como também para todos os candidatos, se for
preciso, realizar alteração(ões) na forma e/ou escala de avaliação e/ou nas notas cadastradas
e/ou no(s) documento(s) que foi(ram) anexado(s), bem como, ao longo do processo seletivo,
consultar informações sobre sua inscrição, seguindo as orientações constantes no Anexo II.
OBSERVAÇÕES:

• Poderão ser enviados até 3 (três) arquivos de 4Mb cada um.
• Serão aceitos arquivos com as seguintes extensões: jpeg / pjpeg / bmp / png / x-png /
gif / pdf / msword / tif.

