EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE APRENDIZAGEM
Janeiro 2020
CSN VOLTA REDONDA
O presente edital destina-se ao preenchimento de 178 (cento e setenta e oito) vagas para
Jovens Aprendizes nos Cursos do Programa de Aprendizagem do SENAI Volta Redonda.
1- DOS CURSOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
SENAI /VR
Rua Pedro Lima Mendes, nº 490,
Aero Clube - VR
Telefone: (24) 33569300
Curso
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*Das 178 vagas disponíveis para os Cursos do Programa de Aprendizagem do SENAI, será
disponibilizado percentual de vagas com carga horária prática na CSN.
*As datas informadas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Objetivos dos Cursos:
Assistente Administrativo – 800 horas
Desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos necessários para atuação profissional como
Assistente Administrativo, de acordo com a missão e o perfil de competências definido pelo Comitê
Técnico Setorial de Gestão, bem como para formação das Competências Gerais pretendidas pela
Educação Profissional segundo a Concepção do SENAI-RJ.
Eletricista Industrial – 800 horas
Propiciar ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para atuação profissional como
Eletricista Industrial, capacitando-o para identificar e corrigir defeitos, realizar operações de
montagem e instalação de equipamentos e componentes elétricos de baixa e alta tensão em plantas
industriais, de acordo com as normas técnicas e legislação brasileira em vigor, em condições de
qualidade e segurança.
Mecânico de Manutenção – 800 horas
Propiciar ao aluno conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional como
Mecânico de Manutenção, capacitando-o para executar a manutenção de máquinas e equipamentos
industriais, verificando os resultados do trabalho executado dentro dos padrões de qualidade e
segurança exigidos, executando ainda ações autônomas de manutenção.
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Soldador de Estruturas Metálicas – 800 horas
Propiciar ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para atuação profissional como
Soldador de Estruturas Metálicas, capacitando-o para executar operações de soldagem em
estruturas de aço, segundo procedimentos técnicos pré-estabelecidos e atendendo às condições de
qualidade, segurança, saúde e preservação ambiental.

2- DAS CONDIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
- Ter nascido entre 20 de abril de 1997 e 20 de janeiro de 2002;
- Candidato masculino com 18 anos completos em 2020 (alistamento militar) ou mais de 18 anos
completos antes de 2020 deve ter certificado de reservista;
- Estar cursando (previsão de término em dezembro 2020) ou ter concluído o Ensino Médio;
- Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade SENAI;

3- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos oferecidos estarão abertas no
período de 20/01/2020 (a partir de 9h) a 29/01/2020 (no último de dia de inscrições o horário será
de 09 às 12h ou até o limite das inscrições).
Para este processo seletivo, o SENAI e CSN limitam ao número máximo 890 inscrições,
distribuídos conforme abaixo:
Assistente Administrativo - 29 vagas (limite máximo de inscrição:145)
Eletricista de Manutenção – 58 vagas (limite máximo de inscrição:290)
Mecânico de Manutenção – 59 vagas (limite máximo de inscrição: 295)
Soldador de Estruturas Metálicas – 32 vagas (limite máximo de inscrição:160)
Serão feitos o limite máximo de 100 inscrições por dia considerando todos os cursos.
- Horário: das 9h às 17h
- Local: Secretaria do SENAI – Aero Clube
Rua Pedro Lima Mendes. Nº 490 – Aero Clube – VR – Telefone: (24) 33569300;
Documentos Necessários:
 Original da cédula de identidade dentro da validade ou o protocolo com data de entrega do
novo RG até a data de 12/03/2020. (não será aceito agendamento)
 Original do CPF do próprio candidato;
 Comprovante de escolaridade, constando série e turno em que está matriculado (declaração
original, válida por 30 dias) ou histórico (original) ou certidão (original) ou certificado de
conclusão; (Original)
 Comprovante de residência; (Original)
 Certificado de reservista para os jovens acima de 18 anos ou Alistamento com data no verso
de retirada do Certificado (CDI) até 12/03/2020 (o documento não poderá ter nenhuma data
expirada). Os jovens que completaram 18 anos em 2020, apenas alistamento militar.
(Original)
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Carteira de trabalho ou protocolo com data de entrega da carteira até a data 12/03/2020.
(Original)
Título de eleitor para os jovens acima de 18 anos (Original);
Número do PIS (caso já tenha trabalhado de carteira assinada, Original)

Importante:





O candidato que necessitar de atendimento especial – por ser pessoa com deficiência, portador
de necessidades especiais ou por motivo grave de saúde – deve requerer esse atendimento por
escrito, especificando o tipo de problema e anexando justificativa médica que comprove o tipo de
condição especial e ateste que o candidato apresenta condições físicas para realizar a prova de
seleção.
O requerimento deve ser feito no ato da inscrição. A não inclusão desse requerimento na
documentação de inscrição desobriga o SENAI Volta Redonda ao atendimento especial.
A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as normas e
instruções previstas neste Edital.

4- DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
- Inscrição:
Dia 20/01/2020 a 29/01/2020 (até 12h ou até limite das inscrições)
Horário: 9h às 17h;
Local: SENAI - Aero Clube
Obs: As inscrições serão limitadas ao máximo de 100/dia considerando todos os cursos
conforme controle da Secretaria do SENAI;
- Reunião de Informação Profissional – RIP:
Dia: 30/01/2020
Local: Informado na ficha de inscrição.
Horário: Informado na ficha de inscrição
- Provas escritas (matemática/português):
Dia 31/01/2020 - Horário: 9:00
Local: SENAI - Aero Clube
- Resultado da Prova:
Dia 07/02/2020 - Horário: à partir das 16:00
Local: SENAI - Aero Clube / Site CSN
- Dinâmica / Entrevistas:
Dia e Horário - serão informados no ato da publicação do resultado da prova.
Local: SENAI - Aero Clube
- Resultado da Dinâmica / Entrevistas:
Dia e Horário - serão informados no dia do processo seletivo.
Local: SENAI - Aero Clube / Site CSN
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- Exames médicos:
Dia e Horário: serão informados no ato da publicação do resultado da Dinâmica / Entrevistas.
Local: CSN
- Resultado final do processo seletivo:
Dia e Horário: serão informados no dia do exame médico
Local: SENAI - Aero Clube / Site CSN
- Entrega de documentos:
Data será informada no dia do resultado final
Local: CSN
- Admissão na CSN
Data, Local e horário serão informados no ato da entrega de documentos.
- Matrícula SENAI
Mesmo dia da Admissão CSN
Importante:


Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias;

 As vagas para prática na empresa são limitadas e a seleção contemplará também a etapa do
Painel com Gestor;


O candidato não poderá se inscrever para um curso que já tenha cursado no SENAI.



Não poderá participar da seleção o candidato que já tenha sido aprendiz da empresa CSN.



Ressaltamos que para admissão na CSN os candidatos deverão ser portadores dos seguintes
documentos:
- Carteira de Trabalho (original e cópia);
- Cópia da Carteira de Identidade (não serve protocolo e não pode estar vencida);
- Cópia do CPF (não serve protocolo);
- Cópia do Título de Eleitor (obrigatório para maior de 18 anos);
- Cópia do Certificado de Reservista (obrigatório para maior de 18 anos, não poderá ser
alistamento);
- Cópia do PIS/PASEP (caso não seja o 1º emprego);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cópia atual da Declaração da Instituição de Ensino, atestando estar cursando ou ter
concluído o Ensino Médio (pré-requisito para o curso);
- Cópia do comprovante de residência (Água, luz, telefone fixo ou móvel e internet). Deve estar
legível com data recente em nome próprio.
*No caso de comprovante em nome de terceiros será aceito mediante a apresentação
adicional de declaração do titular da conta, no modelo CSN, registrada em cartório
confirmando o endereço de residência do interessado.
- Cópia do cartão de Vale-Transporte (caso possua)
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Programa do processo seletivo:
1 – PORTUGUÊS
 Leitura e Interpretação de Textos
2 - MATEMÁTICA
 Numeração Decimal
 Potenciação
 Conversão de Unidades
 Frações
 Razão e Proporção
 Trigonometria

Para realizar a prova de seleção, o candidato deverá estar munido de:




Comprovante de Inscrição
Cédula de identidade original (RG) ou outro documento oficial de identidade que contenha foto
do candidato.
Caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e régua.

IMPORTANTE: O não comparecimento do candidato nas datas estabelecidas para o processo de
seleção implicará na perda de sua inscrição.
O SENAI-RJ reserva-se ao direito de não aplicar prova de segunda chamada e/ou revisão de prova.
Para os demais candidatos, em caso de empate na média, será obedecido os seguintes critérios
para desempate:
 a maior nota em Leitura e Interpretação de Textos
 a maior nota em Matemática
 candidato que apresente a maior idade
5- DA MATRÍCULA
O candidato classificado e considerado apto no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula na
escola do SENAI de Volta Redonda, onde efetuou a sua inscrição, após a sua admissão na CSN.
Documentos necessários para matrícula:
 2 (duas) fotos 3x4;
 Original e cópia da cédula de identidade;
 Original cópia do CPF do próprio candidato;
 Original e cópia da certidão de Nascimento ou casamento;
 Comprovante de escolaridade original, constando série e turno em que está matriculado
(declaração válida por 30 dias) ou cópia de histórico ou certidão (a cada semestre, o aluno
que estiver cursando o ensino médio, deverá apresentar declaração de matrícula
atualizada);
 Original e cópia do comprovante de residência;
 Cópia do certificado de reservista para os jovens acima de 18 anos do sexo masculino;
 Original e cópia do título de eleitor para os jovens acima de 18 anos;
 Cópia do Contrato de Aprendizagem;
 Original e cópia da Carteira de Trabalho (páginas de identificação pessoal e do contrato
assinado pela empresa).
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Cópia da 2ª via da Carta de confirmação do Jovem Aprendiz e Informações Contratuais,
carimbada e assinada pelo representante da empresa.

6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O resultado da prova de seleção só terá validade para classificação de candidatos para o
preenchimento de vagas nos cursos com início definido neste edital.
Casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pelo Setor de Educação
Profissional da Escola do SENAI de Volta Redonda.
O SENAI Volta Redonda reserva-se ao direito de alterar ou suspender qualquer das etapas acima
descritas sem aviso prévio, desde que razões imperiosas o exijam.

Volta Redonda, 16 de janeiro de 2020.
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