
Edital 02/2020 - Processo Seletivo 
“GRATUIDADE REGIMENTAL - CURSOS TECNICOS”

1. Da apresentagao

1.1 O SENAI/SC - Regiao Sudeste resolve tornar publico edital de processo 
seletivo para o preenchimento de vagas gratuitas destinadas a publico 
prioritario e publico geral (observados os pre-requisitos), em turma da 
modalidade de Curso Tecnico em Manutengao de Aeronaves - Habilitagao 
em Celula

2. Do curso e das vagas

2.1 As vagas gratuitas em carater de cadastro reserva deste edital sao, 
exclusivamente, para a modalidade de Curso Tecnico em Manutengao de 
Aeronaves - Habilitagao em Celula, conforme detalhamento no quadro a 
seguir:

Vagas
Cadastro
reserva*

Carga
Horaria

Data de Ini'cio do 
curso

TurnoData de T6rminoNome do Curso

Tecnico em Manutengao de 
Aeronaves - Celula

128012Noturno02/08/202309/08/2021

3. Do cronograma

3.1 O processo de selegao dos candidates seguira conforme cronograma abaixo:

Prazo Etapa
18/08/2021 Divulgagao do Edital

18/08/2021 a 19/08/2021 Inscrigoes do publico prioritario
20/08/2021 a 24/08/2021 Inscrigoes do publico em geral

25/08/2021 Divulgagao da Lista de Aprovados para 
Cadastro Reserva

3.2 O SENAI/SC reserva-se o direito de convocar ou nao os candidates inscritos 
neste edital. A convocagao esta condicionada ao numero de vagas que restarem 
para que a turma de Curso Tecnico de Manutengao de Aeronaves divulgada no 
Edital 01/2021 em parceria com o Institute Padre Vilson Groh complete 30 
alunos.
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4. Da inscrigao, selegao e matricula

4.1 A inscrigao configura o reconhecimento e a aceitagao, pelo candidato, de 
todas as normas e instrugoes previstas neste edital. O nao cumprimento dos 
procedimentos de inscrigao estabelecidos implicara no seu cancelamento com 
consequente impedimento de participagao do candidato no processo seletivo.
4.2 Serao consideradas validas apenas as inscrigoes realizadas no periodo 
previsto no cronograma detalhado no item 3.1 e com a apresentagao da devida 
documentagao completa detalhada no item 4.8.

4.3 O criterio de selegao do presente edital e por ordem de chegada
conforme numero de vagas previsto no item 2.1.

4.4 As vagas deste edital sao destinadas a estudantes carentes que nao 
possuam condigao financeira de pagar o curso (a qua! devera ser comprovada 
mediante autodeclaragao de baixa renda), que tenham idade minima de 14 
anos, e que estejam matriculados a partir do 2° ano do Ensino Medio ou estudos 
equivalentes (Educagao de Jovens e Adultos - EJA) ou sejam concluintes do 

Ensino Medio.

4.5 Caracterizam-se como publico prioritario os trabalhadores das industrias 
contribuintes do SENAI e candidates com deficiencia:

4.5.1 A comprovagao de pertencimento ao publico prioritario de 
trabalhador da industria contribuinte sera realizada pela apresentagao 
da carteira de trabalho ou declaragao de vinculo empregaticio emitida 
pela industria.

4.5.2 Para os candidates com deficiencia, e necessario apresentar 
laudo medico da instituigao competente na deficiencia diagnosticada 
(Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, art. 39, inciso IV).

4.5.2.1 Apos o periodo de inscrigao do publico prioritario 
citado no item 3.1, havendo eventuais vagas disponiveis, o 
candidato com deficiencia podera realizar sua inscrigao em 
igualdade de condigoes ao publico em geral, observado o 
criterio de selegao do item 4.3.

4 5 2 2 Sao reservadas aos candidates com deficiencia 
(Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004), o limite de
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ate 10% das vagas previstas no quadro do item 2.1. Nao 
havendo o preenchimento, as vagas poderao ser destinadas 
aos demais candidates.

4.6 Os candidates que atenderem aos pre-requisitos do item 4.4 e nao se 
enquadrarem como publico prioritario serao considerados como publico geral.

4.6.1 Somente serao disponibilizadas vagas para o publico geral 
quando nao for preenchida a quantidade prevista no item 2.1 pelo 
publico prioritario. Neste caso, o publico geral tera o periodo previsto 
no item 3.1 para realizagao da sua inscrigao.

4.7 Para confirmar a inscrigao, os candidates deverao apresentar via original e 
copia dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade (RG) do candidato;
b) Documento de identidade (RG) do responsavel legal (quando estudante 

menor de idade);
c) CPF do candidato;
d) CPF do responsavel legal (quando estudante menor de idade);
e) Comprovante de residencia;
f) Guarda ou tutela, caso o responsavel legal nao seja o pai ou a mae;
g) Comprovante de escolaridade, conforme definido no item 4.4;
h) Autodeclaragao de baixa-renda, que devera ser expedida pelo proprio 

candidate, manuscrita, e center as seguintes informagoes:
i. Nome complete;
ii. CPF;
iii. Documento de identidade (RG);
iv. Nome do curso de interesse;
v. Unidade do SENAI/SC de interesse;
vi. Declaragao/justificativa de baixa renda;
vii. Data da declaragao;
viii. Assinatura do estudante ou responsavel legal (quando candidato 

tiver idade inferior a 18 anos completes).

4.8 Nao sera realizada, em hipotese alguma, a inscrigao do candidato que nao 
apresentar todos os documentos descritos no item

4.7. Nao havendo a apresentagao de toda a documentagao necessaria, o 
candidato sera eliminado e sua vaga disponibilizada ao proximo candidato, 
conforme ordem de chegada.
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4.9 Os primeiros candidates que por ordem de chegada preencherem as vagas 
deste edital, farao parte de um cadastre reserva para esta turma de Curse 
Tecnico de Manutengao de Aeronaves divulgada no Edital 01/2021 em parceria 
com o Institute Padre Vilson Groh. Conforme tenha demanda para turma 
completar 10 alunos, os inscritos serao convocados para matricula.

4.10 No case de desistencia dos candidates convocados para matriculas, serao 
chamados os candidates da lista de espera por ordem de chegada.

4.12 O nao comparecimento no primeiro dia de aula devera ser informado na 
secretaria da Unidade em ate 48 horas por meio de apresentagao de atestado 
medico ou outro documento que justifique ausencia, a ser validado pela 
Comissao Organizadora, caso contrario a matricula sera cancelada e vaga sera 
destinada ao proximo candidate previsto na lista de espera.

5. Disposigoes finals

5.1 Aos candidates matriculados serao concedidas vagas gratuitas com 100% 
dos custos da mensalidade subsidiados pelo SENAI/SC durante todo o periodo 
de realizagao do curso. O transporte para o local de realizagao do curso e a 
eventual compra de materiais escolares (caderno, mochila, lapis, caneta e 
outros) serao de responsabilidade do estudante.

5.2 Os candidates aprovados nesse processo seletivo deverao observar todas 
as orientagoes e regras presentes no contrato de matricula bem como as regras 
do Manual do Estudante, disponiveis na secretaria escolar ou no Espago do 
Estudante, quanto aos seus direitos, deveres e possiveis sangoes, pois, 
independente do tipo de vaga, o aluno podera ser desligado do curso caso nao 
cumpra as referidas orientagoes.

6. Casos omissos

6.1 Os casos omissos serao analisados pelos membros da Comissao 
Organizadora do processo seletivo que assina o presente edital e sua decisao 
sera final, nao havendo a possibilidade de recursos.

Palhoga, 06 de agosto de 2021.
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Diretor do SENAI/SC REGIONAL SUDESTE
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Nome
1° Membro da Comissao Organizadora

Nome
2° Membro da Comissao Organizadora
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