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TESTE SELETIVO
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PROFISSIONAL – AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
INSCRIÇÕES:
Data:
De 27/11/2014 a 01/12/2014
Horário:
Das 08:00 as 11:30 / 13:00 as 16:00
Local:
Patronato Santo Antonio
Rua: Benjamim Claudino Barbosa, 13.600 – Bairro Zacarias
São José dos Pinhais.
Telefone: 41-3282-1034
1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1.1 Ter idade compreendida entre 15 e 22 anos para o curso de Auxiliar de Linha de Produção, no ato da inscrição;
(nascidos em 10/12/1992 e 10/12/1999.)
1.2 Estar cursando, no mínimo, ensino médio, quando do início do Programa ou ter concluído.
1.3 Apresentar a seguinte documentação:
1.3.1 - Carteira de identidade ou Certidão de nascimento (Original – somente apresentação) e CPF (do candidato);
1.3.2 - Comprovante de endereço atualizado, (luz, água ou telefone) em nome dos pais ou responsáveis, ou declaração
do proprietário do imóvel quando alugado (somente apresentação);
1.3.3 – 1 (uma) foto 3x4

2. VAGAS, HORÁRIO E LOCAL DO CURSO
Aprendizagem em Auxiliar de
Linha de Produção (600 horas)
Início das Aulas
Local das Aulas

07H30 às 11h30

24 vagas

05/02/15
Patronato Santo Antonio

3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Os candidatos inscritos serão submetidos às seguintes etapas:
- Prova teórica no Patronato Santo Antonio
- Entrevista individual
3.1 Programas das Provas
O SENAI São José dos Pinhais seguirá rigorosamente o estabelecido neste Edital, ficando tão e somente o SENAI
São José dos Pinhais responsável por comunicar aos candidatos com antecedência de 48 horas, quaisquer
alterações eventuais que venham a acontecer.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
4.1 Ao candidato não será permitido, sob qualquer alegação, prestar a prova em dia, hora ou local diferente do
determinado;
4.2 Não será permitida a entrada na sala de prova, ao candidato que se apresentar após o horário estabelecido;
4.3 Não será permitido o uso de celulares, calculadoras ou qualquer outro aparelho eletrônico durante as provas;
4.4 A identificação do candidato para a prestação da prova far-se-á mediante a apresentação da Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente, que contenha fotografia, além do comprovante de inscrição;
4.5 Os candidatos deverão comparecer no local da prova, com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto
para sua realização, munidos de caneta esferográfica azul ou preta.
5. DISPOSIÇÕES DAS VAGAS / CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
As vagas, datas e horários das provas para os cursos de Aprendizagem em Auxiliar de Linha de Produção seguirão
conforme tabela abaixo:
Curso

Aprendizagem em Auxiliar de
Linha de Produção (Prova
Teórica)
Aprendizagem em Auxiliar de
Linha de Produção
(Entrevista)

1

Classificados

Data da Prova

-----

08/12/14

-----

10/12/14

Horário

13h30 às 16h30

13h30 ás 17h00
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6. DA AVALIAÇÃO DA PROVA E CLASSIFICAÇÃO
6.1 A divulgação dos candidatos aprovados será através de uma relação nominal, obedecendo-se à ORDEM ALFABÉTICA;
6.2 Em caso de empate de notas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver a maior idade;
b) Tiver o maior nível de escolaridade.

7. RESULTADOS E DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A relação dos candidatos aprovados será divulgada, em edital no SENAI de São José dos Pinhais e Patronato Santo
Antonio referente à fase teórica no dia 09/12/14 após as 14h e, referente aos aprovados para a realização do curso, no dia
12/12/14 após as 14h.
7.2 Não serão fornecidos resultados por telefone ou qualquer outro meio de comunicação.
7.3 Os candidatos que não comparecerem no período de matrícula, estabelecido no item 7, serão considerados
desistentes, sendo convocados os classificados na sequência, em segunda chamada, no período de 22/12/14.
7.4 O ato de inscrição implicará por parte do candidato, no compromisso de aceitação deste edital e das demais normas
disciplinares do Curso de Aprendizagem em Ferramentaria, apresentados pelo SENAI de São José dos Pinhais e do
Patronato Santo Antonio
7.5 Não haverá revisão de provas.
8. DAS MATRICULAS
As matrículas no Patronato Santo Antonio, deverão ser realizadas de acordo com a tabela abaixo em vinculação a essa
Instituição e após esse procedimento receberão o comprovante para efetivação da matrícula no curso de Ferramentaria no
SENAI como descrito no segundo quadro.
Patronato Santo Antonio
Aprendizagem em Auxiliar
Linha de Produção

de

DATA MATRICULA
15 e 16/12/14

HORÁRIOS
08:00 as 11:00
13:00 as 15h00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRICULA NO PATRONATO.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

02 fotos 3 x 4
Cópia do RG. ou Certidão de Nascimento;
Cópia do comprovante de residência;
Cópia do comprovante de renda dos membros da família, que residem na mesma casa que o aluno;
Cópia do RG e CPF do pai, da mãe ou do responsável legal;
Declaração de autônomo, caso não tenha vínculo empregatício;
Cópia da folha resumo do CADASTRO ÚNICO, efetuado no CRAS;
Número de telefones para contato.
Obs: A documentação citada é obrigatória para matricula. Quem não tiver o CADASTRO ÚNICO não poderá
efetuar a mesma.

CURSO SENAI
Aprendizagem em Auxiliar
Linha de Produção

de

DATA MATRICULA
17 a 18/12/14

HORÁRIO
8h30 às 20h30

8.1 – O candidato aprovado no teste seletivo deverá, tão e somente no dia da matricula, apresentar os seguintes
documentos:
a) Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento (Original e Cópia);
b) Cadastro de pessoas físicas – CPF (Original e Cópia);
c) Carteira de Trabalho (Cópia da primeira folha, onde consta o nº e série, e da folha de registro demonstrando não
possuir vínculo empregatício);
d) Comprovante de endereço (água, luz ou telefone) atualizado, em nome dos pais ou responsável (Original e Cópia);
e) Declaração de matricula ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Original e Cópia);
f) 01 (uma) foto 3X4;
Obs.: caso o aluno esteja cursando EJA deverá apresentar declaração de matricula da etapa do Ensino Médio
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9. CONTEÚDO DO TESTE SELETIVO
– Avaliação teórica

Língua Portuguesa
 Leitura e Interpretação de Textos;
 Fonemas,
 Ortografia,
 Acentuação,
 Estrutura das palavras,
 substantivo, artigo, pronomes,
advérbios, preposições, conjunções,
verbos e adjetivos.
o

Redação.

Matemática
 Sistema de Numeração
 Números Inteiros
 Números Decimais
 Frações
 Porcentagem
 Equação de 1º Grau
 Sistema de Medidas
 Trigonometria
 Cálculo de Áreas e Volumes
 Regras de Três
 Operações Fundamentais

10. DEMONSTRAÇÃO CURRICULAR E CAMPOS DE ATUAÇÃO

CURSO

DESCRIÇÃO

Desenvolver capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas para a realização de trabalhos manuais em linhas de
produção industrial sob supervisão constante e de acordo com
procedimentos técnicos e normas de segurança, qualidade e meio
ambiente.
-

Aprendizagem
em Auxiliar de
Linha de
Produção
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