Prezado candidato,

Devido à:
 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);
 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);
 necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e
preservar a saúde dos alunos e dos colaboradores.
Nosso processo seletivo foi alterado e não haverá aplicação de provas presenciais, que
foram substituídas pela avaliação de desempenho por análise do Histórico ou Boletim
Escolar das notas finais correspondentes às disciplinas de:


Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, obtidas no 9o ano do Ensino
Fundamental, para o Curso de Aprendizagem Industrial;



Português, Matemática, Física e Química, obtidas na 1ª série do Ensino Médio,
para o Curso Técnico Diurno;



Português, Matemática, Física e Química, obtidas na 2ª série do Ensino Médio,
para o Curso Técnico Noturno.

As notas serão inseridas pelo candidato e haverá necessidade de enviar por meio
eletrônico, ou seja, anexando documentos para a Comprovação do Rendimento Escolar,
por processo de upload.
A Comprovação do Rendimento Escolar poderá ser por meio dos seguintes documentos,
conforme casos abaixo:
Curso de Aprendizagem Industrial
 Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, contendo
as notas finais de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia do 9o ano,
ou

 Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental II, em papel timbrado, informando
o CNPJ, com carimbo e assinatura do agente escolar da escola de origem, contendo
as notas finais de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia do 9o ano,
ou
 Boletim Escolar Digital contendo as notas finais de Português, Matemática, Ciências,
História e Geografia do 9o ano do Ensino Fundamental.

Curso Técnico – Diurno
 Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, contendo as notas
finais de Português, Matemática, Física e Química da 1a série do Ensino Médio,
ou
 Declaração de Conclusão da 1a série do Ensino Médio, em papel timbrado,
informando o CNPJ, com carimbo e assinatura do agente escolar da escola de
origem, contendo as notas finais de Português, Matemática, Física e Química,
ou
 Declaração de que está matriculado a partir da 2a série do Ensino Médio, em papel
timbrado, informando o CNPJ, com carimbo e assinatura do agente escolar da escola
de origem. Neste caso, enviar também uma declaração escolar contendo as notas
finais de Português, Matemática, Física e Química da 1a série do Ensino Médio,
e
 Boletim Escolar Digital contendo as notas finais de Língua Portuguesa, Matemática,
Física e Química da 1a série do Ensino Médio e Boletim Escolar Digital, a partir da
2a série do Ensino Médio, para fins de comprovação da série em que está atualmente
matriculado.
Cursos Técnicos – Noturno
 Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, contendo as notas
finais de Português, Matemática, Física e Química,
ou
 Declaração de Conclusão do Ensino Médio, em papel timbrado, informando o CNPJ,
com carimbo e assinatura do agente escolar da escola de origem, contendo as notas
finais de Português, Matemática, Física e Química da 2a série.

Observações:
1. Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino de Educação de
Jovens e Adultos – EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos – ENCCEJA deverá ser realizado o upload de um dos
seguintes documentos:


Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio,
ou



Declaração de Conclusão do Ensino Médio, firmada pela Direção da Escola de
origem, contendo a data em que o certificado e histórico serão emitidos,
ou



Declaração que está matriculado, a partir do 2º semestre/termo da EJA,
ou



2 (dois) Certificados de Aprovação em áreas de estudos da EJA,
ou



Boletim de Aprovação do ENCCEJA emitido e enviado pelo MEC,
ou



Certificado de Aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos
avaliadas, emitido e enviado pelo MEC,
ou



Documento(s) que comprove(m) a eliminação de, no mínimo, 04 (quatro)
disciplinas, dentre elas duas obrigatórias: Português e Matemática.

2. Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
até a edição de 2016:
 Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos
Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente.
3. Para os candidatos que realizaram estudos em outro país:
 Parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria
da Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo
Consulado atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado.

Período para cadastramento das notas e upload de documentos
 De 04 a 07/08/2020 os candidatos inscritos nos processos seletivos para os
Cursos de Aprendizagem Industrial e Técnico, deverão efetuar a inclusão das notas
e dos documentos de comprovação do rendimento escolar em formato digital, na
opção “Acompanhamento do Processo Seletivo”, disponível nos endereços
abaixo:
 Cursos de Aprendizagem Industrial: www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo
Seletivo, Aprendizagem Industrial Empresas.
 Cursos Técnicos Diurno(*) e Noturno: www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo
Seletivo, Técnicos.
(*) Para os candidatos do Curso Técnico Diurno encaminhados por empresa
deverão anexar juntamente com os documentos de comprovação do rendimento
escolar a carta de encaminhamento da empresa.
Observações:
 Poderão ser enviados até 3 (três) arquivos de 4Mb cada um.

Alteração de notas e envio/substituição de documentos
Caso o candidato necessite alterar alguma informação inserida durante o período de
cadastramento das notas ou inserção de documentos, poderá retificar esses dados nos
dias 08 e 09/08/2020, no link “Acompanhamento do Processo Seletivo”.

SOBRE AS NOTAS
O conceito utilizado para classificação do candidato será o numérico, com dois dígitos
após a vírgula (0,00 a 10,00).
Para o cadastramento das informações, o sistema está preparado para receber
conceitos alfabéticos e numéricos e fará a equivalência automática do conceito.
Se as possibilidades previstas no sistema para o cadastramento dos conceitos e notas
não contemplarem as que constam no documento oficial, que será utilizado para esse
fim, será necessário solicitar à instituição de origem uma declaração convertendo para
nota numérica de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) o conceito do candidato nas disciplinas
solicitadas.
Para o entendimento de como serão realizadas as equivalências pelo sistema, nos
conceitos alfabéticos ou numéricos diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), segue
abaixo a Tabela de Equivalência entre conceitos e notas numéricas, bem como as
fórmulas dos cálculos, quando se tratar de notas numéricas, diferentes de 0,00 (zero)
a 10,00 (dez):

TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
NOTA
NUMÉRICA

CONCEITO

CONCEITO

A

C

MB

Satisfatório (S)

Excelente

Regular

Muito Bom

R

Plenamente Satisfatório (PS)

Suficiente

Satisfatório Pleno

Progressão Essencial
10,00

Aprovado Superior

Progressão Simples

Satisfatório com Aprofundamento

Aprendizagem Satisfatória (AS)

Satisfatório Avançado

Aprovado pelo Conselho

Atingiu todos os objetivos (F5)

Progressão Satisfatória

Resultado Bom (RB)

Atingiu os objetivos essenciais (F3)

Desenvolvimento Progressivo Real
(DPR)

Resultado Satisfatório (RS)

CONCEITO

NOTA
NUMÉRICA

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)

Aprovado Médio Superior

9,00

CONCEITO

CONCEITO

NOTA
NUMÉRICA

C- / D+

A- / B+

NOTA
NUMÉRICA

5,00

NOTA
NUMÉRICA

Promovido Parcialmente

Ótimo

8,75

Aprovado Médio

Aprovado Parcialmente

3,75

Aprendizagem Não Satisfatória

CONCEITO

NOTA
NUMÉRICA

Aprovado Médio Inferior

8,00

CONCEITO

NOTA
NUMÉRICA

Razoavelmente Satisfatório

CONCEITO
D

B

Sofrível

Bom

Necessita de Intervenção

Significativo

Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)

Aprovado

Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal
(FZDP)

Habilitado

CONCEITO

Promovido

NOTA
NUMÉRICA

2,75

NOTA
NUMÉRICA

D- / E+

1,25

Concluído

CONCEITO

NOTA
NUMÉRICA

Proficiente

E

7,5

Apto

Não Satisfatório

Satisfatório Médio

Insatisfatório

Atingiu os objetivos

Insuficiente

Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
CONCEITO
C+ / BRegular para bom

I
NOTA
NUMÉRICA
6,25

Reprovado

0,00

Retido
Não Promovido
Progressão Não Avaliada
Não Atingiu os Objetivos Essenciais (F1)
Resultado Insatisfatório (RI)

A Comissão Coordenadora dos Processos Seletivos do SENAI-SP.

