Regulamento: Processo Seletivo para o ingresso nos Curso Técnicos em Celulose e Papel e
Eletromecânica - Ortigueira
Processo Seletivo
A Seleção inclui Prova escrita e Dinâmica de grupo, os requisitos para participar são:
1) Completar 18 anos até 14/02/2022 e Ensino médio completo no ato da Inscrição
2) Fazer a inscrição online
3) Importante: após realizar a sua Inscrição online, comparecer no dia 01/12/2021 ou 02/12/2021 na
Secretaria de Educação na Av. Laurindo Barbosa de Macedo, 1075, Centro - Ortigueira das 09h às
20h para validar sua inscrição e retirar o ensalamento para prova escrita.
Só será permitido fazer a prova escrita, os candidatos com inscrições validadas
presencialmente nos dias e horários informados, não será possível validar inscrições em outra
data e/ou horário.


Documentos necessários para validação:
Duas cópias da ficha de inscrição
Copia RG
Copia CPF
Copia Comprovante de Residência
Histórico escolar Conclusão do Ensino Médio (Original e Cópia)
Duas fotos 3x4 recentes
Cópia Laudo médico (apenas para PCD´s)
Cópia Carteirinha de Vacinação (Original e Cópia)

Primeira fase: Prova escrita
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Data, local e horário conforme cartão de inscrição.
Conhecimento Exigido: Língua Portuguesa e Matemática
A nota zero em uma ou mais matérias implicará na desclassificação do candidato.
Os 60 melhores classificados para o Curso técnico em Celulose e Papel, serão chamados a participar
da 2ª Fase do processo seletivo.
Os 60 melhores classificados para o Curso Técnico em Eletromecânica, serão chamados a participar
da 2ª Fase do processo seletivo.
O resultado será divulgado no site do Senai dia 07/12/2021 a partir das 10h.
Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 07/12/2021 na Secretaria de Educação Av.
Laurindo Barbosa de Macedo, 1075, Centro - Ortigueira das 13h às 20h para retirar o cartão de
inscrição com data, local e horário da segunda fase do processo seletivo.
Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários já fixados, serão desclassificados.
Recomendações para o teste seletivo (prova escrita): Traga a Ficha de inscrição em todas as
etapas do teste seletivo, sem ela você não fará o teste; comparecer no local e data conforme
cartão de inscrição; chegue 30 minutos antes do horário da prova; traga lápis, borracha e
caneta preta ou azul; necessário apresentar a identidade junto com este cartão; proibido:
calculadora, celular, relógio e qualquer tipo de consulta.2

Segunda Fase
Data, local e horário conforme Cartão de Inscrição
1) A atividade será realizada em forma coletiva com o objetivo de avaliar as competências requeridas
de acordo com o perfil esperado.
2) Para os candidatos PCD´s a atividade será realizada individualmente
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3) Nesta fase, serão classificados 24 candidatos para o curso Técnico em Celulose e Papel, e 23
candidatos para o Curso Técnico em Eletromecânica, além desses, serão selecionados 5 candidatos
de cada curso para compor uma lista de espera, no caso de haver alguma desistência.
4) O resultado será divulgado no site no dia 16/12/2021 a partir das 14h.

Matrículas:
1) As matrículas serão realizadas nos dias 17, 18 de janeiro de 2022, Local e Horário será informado
com a lista de aprovação.
2) Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários já fixados serão desclassificados.
3) A lista com a segunda chamada será divulgada no Site do Senai no dia 20/01/2022 a partir das 14h.
4) As matrículas para a segunda chamada serão realizadas no dia 21/01/2022 das 13h às 20h Local e
Horário será informado com a lista de aprovação.
5) Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários já fixados, serão desclassificados.
6) Aula Inaugural 14/02/2022
7) Documentos necessários para matrícula:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Histórico Escolar original do Ensino Médio e uma cópia,
Cópia da identidade
Cópia do CPF
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Comprovante de residência
Cópia do título de eleitor
Cópia da Carteira de Reservista
2 Fotos 3x4
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