EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO PROGRAMA CAPACITAR PCD 2019
CSN - VOLTA REDONDA
O presente edital destina-se ao preenchimento de 182 (cento e oitenta e duas) vagas para
capacitar profissionais PCDs (Pessoa com Deficiência) através de cursos profissionalizantes para
atuação em áreas operacionais e administrativas.
1- DOS CURSOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
ETPC – Escola Técnica Pandiá Calógeras

Curso

Pré-requisito

Ter no mínimo 18 anos
Ser PCD
Ter
ensino
fundamental
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM
completo
ÊNFASE EM VENDAS E LOGÍSTICA
OPERADOR SIDERÚRGICO

Previsão do
início do curso

Previsão do
término do
curso

Julho/2019

Janeiro/2020

Vagas

Turno
A definir

182
Julho/2019

Janeiro/2020

A definir

*O turno será definido de acordo com o número de alunos em turma entre os períodos da manhã, tarde ou
noite.
*Ao término do curso, existe a oportunidade de prática na empresa de acordo com o desempenho
satisfatório do aluno durante a formação na ETPC.

Objetivos dos Cursos:

 Operador Siderúrgico
Capacitar profissionais para atividades de auxílio e operação nos processos siderúrgicos da
Companhia Siderúrgica Nacional.
 Auxiliar Administrativo com Ênfase em Vendas e Logística
Capacitar profissionais para atividades de auxílio administrativo, podendo atuar com vendas e
logística na Companhia Siderúrgica Nacional.
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Metodologia do programa Capacitar PCD:

2- DAS CONDIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO:
 Ter no mínimo 18 anos;
 Ser PCD;
 Ter ensino fundamental completo.

3- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos oferecidos estarão abertas no
período de 24/05/2019 a 18/06/2019 (ou até o limite das inscrições).
As inscrições poderão ser feitas através do link: https://pt.surveymonkey.com/r/INCLUIR19 ou na
ETPC em Volta Redonda - RJ, conforme informações abaixo.
Para este processo seletivo, o ETPC e CSN limitam ao número máximo 500 inscrições,
distribuídos conforme abaixo:
Operador Siderúrgico – 250 inscrições
Auxiliar Administrativo com Ênfase em Vendas e Logística – 250 inscrições



Horário: das 9h às 18h;
Local: ETPC – Escola Técnica Pandiá Calógeras
Rua Sessenta e dois, 90 - Sessenta, Volta Redonda – RJ
CEP.: 27260-020, telefone (24) 3340-5400.

Documentos Necessários:
 Cópia da Identidade (RG);
 Cópia do CPF;
 Laudo Médico externo, contendo o CID
 Cópia do comprovante de escolaridade; (Diploma frente e verso e Diário Oficial ou
declaração atual e original)
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Importante:
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 24/05 a 18/06/2019, das 9h às 18h, sendo que no dia 18 até às 12h (meio dia), na ETPC
em Volta Redonda - RJ.
 Prova (matemática/português):
Dia 19/06/2019 às 9h na ETPC em Volta Redonda – RJ.
 Resultado da Prova:
Dia 26/06/2019 a partir das 16h na ETPC em Volta Redonda e no site
www.csn.com.br/oportunidades .
 Dinâmica com RH:
Dias 27/06 e 28/06/2019 na ETPC em Volta Redonda - RJ. O horário será definido.
 Resultado da Dinâmica com o RH:
O Dia e Horário serão informados no dia do processo.
Local: Na ETPC em Volta Redonda – RJ e no site www.csn.com.br/oportunidades .
 Painel com o gestor:
Dia e Horário serão informados no ato da publicação do resultado do painel com o RH
Local: ETPC em Volta Redonda -RJ.
 Resultado do Painel com o gestor:
Dia e Horário serão informados no ato da publicação do resultado da prova.
Local: ETPC em Volta Redonda – RJ.
 Exames médicos:
Dia e Horário serão informados no ato da publicação do resultado do painel com o gestor
Local: CSN.
 Resultado final do processo seletivo:
Dia e Horário serão informados no dia do exame médico.
Local: ETPC em Volta Redonda – RJ e no site www.csn.com.br/oportunidades .
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 Matrícula na ETPC - ESCOLA TÉCNICA PANDIÁ CALÓGERAS:
O dia será informado no resultado final.
Local: ETPC em Volta Redonda – RJ.
 Início do Curso
Dia 22/07/2019
Local: ETPC em Volta Redonda - RJ

Importante:


Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias;

 Para que ocorra a admissão na CSN após o curso, será levado em consideração o
aproveitamento / frequência, desempenho e comprometimento do aluno durante o curso.

Programa do processo seletivo:
1 – PORTUGUÊS E MATEMÁTICA


Nível Fundamental.

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 a
foto do candidato;
Caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.

IMPORTANTE: O não comparecimento do candidato nas datas estabelecidas para o processo de
seleção implicará na perda de sua inscrição.
A ETPC reserva-se ao direito de não aplicar prova de segunda chamada e/ou revisão de prova.

5- DA MATRÍCULA
O candidato classificado e considerado apto no processo seletivo deverá efetuar sua matrícula na
ETPC de Volta Redonda - RJ, onde realizou sua inscrição, após resultado final divulgado pela CSN.
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Documentos necessários para matrícula:







3 fotos 3x4;
Cópia da Cédula de Identidade;
Cópia do CPF;
Cópia da Certidão de Nascimento do candidato;
Comprovante de escolaridade - atual;
Cópia do comprovante de residência.

6- MATRÍCULA
O aluno que estiver cursando receberá mensalmente uma bolsa auxilio no valor de R$ 300,00.

7- 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 ETPC de Volta Redonda - RJ.
A ETPC e a CSN reservam-se ao direito de alterar ou suspender qualquer das etapas acima
descritas sem aviso prévio, desde que razões imperiosas o exijam.

Volta Redonda, 25 de Maio de 2019.
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