Federação das
Indústrias do Estado
do Maranhão

Entidades
Integrantes do
Sistema Indústria
PROCESSO SELETIVO N.º 168/2012

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do
Maranhão, entidade de direito privado criada nos termos do Decreto–Lei nº 4.048 de 22 de
janeiro de 1942, torna público o processo seletivo para o (s) cargo (s) contido (s) neste edital,
com fundamento no Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, e na Resolução nº 374/2009
do Conselho Nacional.
Local da vaga: SÃO LUÍS/MA.
1. PERFIL
1.1. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil – Armador de Ferragem.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na área de Armador de Ferragem, Conhecimento em Informática
Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.2.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil – Instalação Hidráulica.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 03 (três) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na área de Instalação Hidráulica, Conhecimento em Informática
Básica.
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 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.3.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil – Carpinteiro de Fôrma.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na área de Carpinteiro de Fôrma, Conhecimento em Informática
Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.4.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil – Eletricista Predial.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na área de Eletricista Predial, Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.5.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
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 Função: Refrigeração.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na área de Mecânica de Refrigeração, Conhecimento em Informática
Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.6.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Têxtil e Vestuário.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Habilitação em Manutenção de máquinas de costura
industrial, confecção de vestuário em tecido plano e malhas ou Curso de qualificação
com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas na área, Conhecimento em Informática
Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.7.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Caldeiraria.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
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 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Desenho Técnico Mecânico, Metrologia,
Soldagem: Eletrodo Revestido e Oxicorte e Caldeiraria e/ou Curso de Qualificação
com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas nas áreas afins, Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.8.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Alimentos e Bebidas.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Alimentos e Bebidas ou Curso de
Qualificação com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas nas áreas afins,
Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.9.

PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.

 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Mecânica de Manutenção.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas nas áreas afins, Conhecimento em Informática Básica.
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 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.10. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil – Encanador Industrial.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação com no mínimo 160 (cento e
sessenta) horas na de Encanador industrial ou áreas afins, Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.11. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Metalmecânica – Soldador e/ou Caldeiraria.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação de Soldador e/ou Caldeiraria
com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas nas áreas afins, Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.12. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
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 Função: Automação.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Eletromecânica e/ou Mecânica de
Manutenção, ou Curso de Aprendizagem Industrial de Eletromecânica ou Automação
Industrial e Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.13. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Metalmecânica – Operação e Manutenção de Máquinas de Via.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 02 (duas) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Mecânica com experiência em
Operação de Máquinas de Via, Manutenção de Via Permanente e Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.14. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Metalmecânica – Usinagem e Manutenção Mecânica Industrial.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD: FIEMA-SENAI-SENAI-IEL
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 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Mecânica ou áreas afins ou Curso
de Qualificação com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas nas áreas de Usinagem
e Manutenção de Mecânica Industrial e Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.15. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Eletroeletrônica.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 06 (seis) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico na área de Eletricidade ou
Eletrotécnica ou Curso de Qualificação de no mínimo 160 (cento e sessenta) horas e
Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.16. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Via Permanente.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): CADASTRO RESERVA.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Ferrovia e Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
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Página 7

Federação das
Indústrias do Estado
do Maranhão

Entidades
Integrantes do
Sistema Indústria

técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.17. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Centro de Controle Operacional (COO).
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Ferrovia e 160 (cento e sessenta)
horas e Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.18. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Construção Civil.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 03 (três) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Edificações ou Curso Técnico em
Construção Civil e Curso de Qualificação 160 (cento e sessenta) horas na área e
Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.19. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Transporte - Operação de Máquinas Pesadas.
FIEMA-SENAI-SENAI-IEL
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 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Cursos de Qualificação na área de Transporte com no
mínimo 160 (cento e sessenta) horas na área de Operação de Máquinas Pesadas,
Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.20. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Metalmecânica – Soldador e/ou Caldeiraria.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 03 (três) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação de Soldador e/ou Caldeiraria
com no mínimo 160 (cento e sessenta horas) nas áreas afins, Conhecimento em
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.21. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Metrologia - Mecânica.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 01 (uma) vaga.
 Vaga (s) PCD:  Formação Mínima: Médio Completo.
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 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Serviços Metrológicos, Curso de
Qualificação com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas em Soldagem e
Conhecimento em Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.22. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio.
 Função: Informática.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s): 03 (três) vagas.
 Vaga (s) PCD: 01 (uma) vaga.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em Informática ou
Qualificação com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas na área afins.

Curso

de

 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
PARA OS CARGOS DESTINADOS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD:
1.23. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Instrutor de Nível Médio - PcD.
 Função: Instrutor.
 Salário: R$ 1.991,44 (um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s) PCD: 06 (seis) vagas.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso Técnico em qualquer área ou Curso de
Qualificação com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas na área e Curso de
Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Atua nos processos de ensino-aprendizagem da educação
profissional de menores aprendizes, jovens e adultos, para a aplicação de tecnologias e
FIEMA-SENAI-SENAI-IEL
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técnicas especializadas, que atendam as necessidades da indústria por mão-de-obra
qualificada.
1.24. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Assistente Administrativo - PcD.
 Função: Administrativa.
 Salário: R$ 1.307,50 (um mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s) PCD: 02 (duas) vagas.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação em na área Administrativa com
no mínimo 40 (quarenta) horas na área e Curso de Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Desenvolve atividades administrativas de nível tático e
operacional, de modo a auxiliar as tomadas de decisão e os planos de trabalho em execução e
desenvolvimento, a serem implantados e efetivados, para contribuir com o pleno exercício de
ações organizacionais estratégicas.
1.25. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA.
 Cargo: Assistente Técnico de Informática - PcD.
 Função: Informática.
 Salário: R$ 1.307,50 (um mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).
 Carga Horária: 44 horas semanais.
 Vaga (s) PCD: 02 (duas) vagas.
 Formação Mínima: Médio Completo.
 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área de atuação.
 Conhecimentos Específicos: Curso de Qualificação em na área Informática com no
mínimo 40 (quarenta) horas na área e Curso de Informática Básica.
 Habilidades Específicas: Opera sistemas computacionais, monitorando o desempenho
dos aplicativos e dos recursos de entrada, armazenamento e saída de dados, consumo da CPU,
recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Assegura o funcionamento do hardware e
software garantindo a segurança das informações por meio de cópia de segurança, verificando
o acesso lógico de usuários e destruindo informações sigilosas descartadas.
2.

PRIMEIRA ETAPA - Inscrição.

2.1.
As inscrições iniciarão dia 05/novembro/2012 e poderão ser feitas até o dia
22/novembro/2012, podendo ser prorrogadas a critério do SENAI/MA.
2.2.
Os interessados em participar do processo seletivo deverão comparecer para realizar
sua inscrição no SENAI/SÃO LUÍS - MA, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº,
Retorno da Cohama, 1.º Andar, Casa da Indústria, na Coordenadoria de Desenvolvimento
Humano, SÃO LUÍS – Maranhão.
2.3.
Os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher a ficha de
inscrição, (anexo I) comprovar a escolaridade, experiência profissional, realizar a inscrição no
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período estabelecido, no horário de 08h00min ás 11h30min, e das 14h00min às 17h30min, e
apresentar os seguintes documentos originais: Ficha de Inscrição do Processo Seletivo
preenchida, Diploma acompanhado do Histórico Escolar, Currículo Atualizado, RG,
CPF, Certificado de Reservista (para sexo masculino) e Certidão de Quitação
Eleitoral,
obtida
através
do
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;
2.4.
Para realizar inscrição no processo seletivo é necessário apresentar todos os
documentos originais para comprovação da experiência profissional, por meio de
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em Contrato de
Prestação de Serviços ou em declaração original em papel timbrado da empresa,
assinado pelo proprietário ou representante legal da empresa, onde deverá ser
reconhecida firma, constando o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração que
comprove o vínculo de trabalho ou emprego com a descrição das atividades
desenvolvidas;
2.5.
O candidato deve atender aos requisitos profissionais exigidos do item 1, nos subitens,
do presente Processo Seletivo.
2.6. Para efeito de deferimento de inscrição serão consideradas, apenas, as três últimas
experiências profissionais dos candidatos, ocorridas nos últimos oito anos.
2.7.
O SENAI dispõe do direito de só acatar inscrição daquele que atender a todos os
requisitos exigidos no presente Processo Seletivo.
2.8.
O candidato que estiver impossibilitado de comparecer para realizar sua inscrição
deverá fazer procuração pública, para este fim, onde ficara explícito o motivo de sua ausência
e o nome do seu representante para a inscrição.
3.

SEGUNDA ETAPA

3.1. Prova Objetiva Eliminatória para os cargos de Instrutor de Nível Médio: é a
avaliação do nível de Conhecimentos Específicos e de Informática Básica com duração de
03h00min, com questões objetivas de múltipla escolha e com o seguinte conteúdo
programático.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – ARMADOR DE FERRAGEM
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Organização dos Canteiros de Obras. Locação e Implantação. Nivelamento. Noções
elementares de Geologia. Os Aterros. As Fundações. Canalizações, Água, Esgotos e
Drenagens. As Paredes e Divisórias. Os Pisos e as Lajes. As Escadas. Os Vãos. Os Muros de
Arrimo. Os Andaimes. Tecnologia do Concreto Armado.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
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INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Matemática Básica, Cálculo de perímetro, Cálculo de área, Cálculo de volume, Tubos,
Características, Diâmetros, Conexões, Nomes, Características, Diâmetros, Graus, Material de
composição, Sistema Predial de Esgoto Sanitários, Ramal de Esgoto, Desconectares e caixas,
Sistema Predial de Água Fria Sistemas de Distribuição, Direto, Indireto, Hidropneumático,
Misto, Reservatório, elementos de um reservatório, montagem.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – CARPINTEIRO DE FÔRMA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Organização dos Canteiros de Obras. Locação e Implantação. Nivelamento. Noções
elementares de Geologia. Os Aterros. As Fundações. Canalizações, Água, Esgotos e
Drenagens. As Paredes e Divisórias. Os Pisos e as Lajes. As Escadas. Os Vãos. Os Muros de
Arrimo. Os Andaimes. Tecnologia do Concreto Armado.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – ELETRICISTA PREDIAL
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Emenda de condutores; Corte e abertura de rosca em eletroduto de PVC rígido e
metálico; Montagem de rede com eletrodutos; Instalação de interruptores; Instalação de
campainha; Instalação de Dimer; Instalação de relé fotoelétrico; Instalação de sensor infravermelho; Instalação de interfone e porteiro eletrônico; Instalação de motor monofásico;
Noções de quadro medidor; Instalação moto bomba monofásica e trifásica com chaves bóias
Instalação de chave magnética com botoeira; Instalação de quadro de distribuição monofásico
e trifásico; Noções de projetos elétricos.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
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apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO - REFRIGERAÇÃO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Conceitos de Massa, força, peso, pressão e temperatura (escalas/unidades). Calor:
capacidade térmica, calor especifico, condução de calor (em paredes planas/através de placas
paralelas), calor sensível e latente. Carta Pscométrica. Mistura ar-vapor d´água (umidade
absoluta e relativa). Umidificação e desumidificação. Sistemas de refrigeração – Circuito básico
e componentes: por absorção, de ejeção de vapor, de compressão de ar, de compressão de
vapor,
termoelétrico. Considerações físicas de insolação. Meios de Condução do ar
(dutos/distribuição nos recintos). Ventilação e exaustão (lei dos ventiladores, tipos de
ventiladores). Controles automáticos (sistemas de controle automáticos, controles elétricos,
sistemas pneumáticos, sistemas autônomos). Manutenção preventiva e corretiva (problemas
de campo rotineiros como falta de refrigeração, vazamentos, condensação etc) e soluções.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – TÊXTIL E VESTUÁRIO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Segurança e Higiene no Trabalho. Noções de desenho técnico do vestuário. O uso da
etiqueta de acordo com as normas da ABNT. Elaboração de ficha técnica para confecção.
Controle de qualidade na confecção do vestuário. Aviamentos e Insumos para artigos do
vestuário. Planejamento e Controle do processo de produção. Gestão de pessoas na indústria
do vestuário. Máquinas de Costura: Classificação das máquinas de costura; Nomenclatura
das máquinas de costura; Operações em máquinas especiais; Acessórios para máquinas de
costura e sua utilização; Agulhas (nomenclatura e identificação); Tipos de linhas e suas
características; Passagem das linhas nas máquinas reta, overlock, interlock e galoneira
(industrial); Mecânica básica de máquinas costura (regulagem). Materiais e processos
têxteis: Conhecimento de fios e fibras têxteis; Características dos tecidos; Conhecimento
sobre tecidos plano e tecidos em malha; Processos de acabamento e dimensionamento dos
tecidos. Modelagem Básica: Noções de ergonomia aplicada ao vestuário; Ferramentas e
materiais de modelagem; Tabela de medidas; Construção de moldes básicos para a indústria
do vestuário; Identificação e sinalização de moldes; Graduação de tamanhos. Produção –
Encaixe, risco e corte do tecido: Tipos e métodos de enfestos; Cálculo de metragem do
tecido para o corte; Planejamento de risco e corte; Ordem de corte; Equipamentos de risco e
corte. Produção – Costura e Montagem de peças: Operações básicas de costura;
Equipamentos e acessórios de costura; Características das costuras e pontos; Sequência
operacional na costura; Preparação e montagem de peça piloto; Inspeção e classificação de
defeitos; Tipos de acabamentos com qualidade; Passadoria. Cronometragem: Tempo padrão
e suas aplicações na produção; Estudo das tolerâncias; Eficiência e metas de produção;
Planejamento e Controle da produção do vestuário; Programação da produção; Supervisão da
produção do vestuário; Cronograma de entrega.
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Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO - CALDEIRARIA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Saúde segurança no trabalho e meio ambiente; Metrologia mecânica; interpretação
desenho técnico mecânico; determinação de verdadeira grandeza; desenvolvimento de chapas
e máquinas equipamentos e acessórios.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – ALIMENTOS E BEBIDAS
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Os microrganismos: principais tipos de microrganismos; fatores que contribuem para
a multiplicação dos microrganismos. Segurança dos Alimentos. Doenças transmitidas por
alimentos. Boas Práticas de Fabricação: princípios gerais do CODEX Alimentarius para higiene
de alimentos; higiene pessoal; higiene ambiental, das superfícies, utensílios e equipamentos;
higiene operacional; procedimentos de limpeza e desinfecção (PPHO); controle integrado de
pragas – CIP; controle da água de abastecimento.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – MECÂNICA DE MANUTENÇÃO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Noções Básicas de Manutenção: Conceitos de Operação Ferroviária; Metrologia e
Utilização de Ferramental; Meio Ambiente; Modelo e Característica das Frotas. Noções Básicas
de Locomotivas: Sistema Mecânico de Locomotivas; Sistema Estrutural do Motor Diesel;
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Sistema de Admissão; Sistema de Lubrificação; Sistema de Combustível; Sistema de
Arrefecimento; Sistema Elétrico de Locomotivas; Sistema de Comandos; Sistema de Força;
Sistema de Proteção / Potência; Sistema de Freio 26L; Sistema de Freio Eletrônico; Leitura e
Interpretação de Catálogos. Noções Básicas de Componentes: Motor Diesel; Turbina e
Soprador; Compressor; Aumentador; Governador e Injetor e Bomba Injetora; Acessórios do
Motor Diesel. Gestão da Manutenção: Planejamento da Manutenção; Programação da
Manutenção; Controle da Manutenção; Confiabilidade da Manutenção; Sistema de Gestão da
Manutenção.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – CONSTRUÇÃO CIVIL – ENCANADOR INDUSTRIAL
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Matemática Básica, Cálculo de perímetro, Cálculo de área, Cálculo de volume, Tubos,
Características, Diâmetros, Conexões, Nomes, Características, Diâmetros, Graus, Material de
composição, Sistema Predial de Esgoto Sanitários, Ramal de Esgoto, Desconectares e caixas,
Sistema Predial de Água Fria Sistemas de Distribuição, Direto, Indireto, Hidropneumático,
Misto, Reservatório, elementos de um reservatório, montagem.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METALMECÂNICA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG: histórico,
características do processo, aplicação, vantagens, limitações ou desvantagens, equipamento
para soldagem, consumíveis, parâmetros de soldagem, modos de transferência, gases de
proteção, posições e movimentos, preparação de juntas, simbologia de soldagem e
descontinuidades. Soldagem oxigás: histórico, fundamentos e características do processo,
consumíveis, gases para soldagem, equipamento para soldagem, técnica operatória, aplicações
industriais e corte à gás (oxicorte). Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Segurança e
higiene nos trabalhos de soldagem. Saúde segurança no trabalho e meio ambiente; Metrologia
mecânica; interpretação desenho técnico mecânico; determinação de verdadeira grandeza;
desenvolvimento de chapas e máquinas equipamentos e acessórios.
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Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR NÍVEL MÉDIO – AUTOMAÇÃO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA: Com remoção de cavaco (Torneamento,
Fresamento, furação, Aplainamento); Sem remoção de cavaco: (Conformação, Fundição,
Metalurgia do pó - conceituando variáveis dos processos, como velocidades de avanço e corte,
fluidos de corte, formação de cavacos, cálculo do número de dentes de engrenagens e
diâmetro e canais de polias, etc.). Tolerâncias Dimensionais e geométricas. Normalização.
Rugosidade Superficial. Utilização de polias e suas relações para aplicação em processos de
elevação e controle de velocidades; DESENHO TÉCNICO MECÂNICO: Perspectiva isométrica;
Projeções Ortográficas, Cortes; Cotagem; Escalas; Representação de elementos de máquinas;
CÁLCULO TÉCNICO: Trigonometria no triângulo retângulo; Conversões de medidas; Cálculos
de roscas; Cálculos de usinagem (torneamento, aplainamento, fresagem); METROLOGIA
MECÂNICA: Sistema inglês; Sistema métrico; Conversão de medidas; Instrumentos de
medição linear e angular (Paquímetro; Micrômetro; Goniômetro; Relógio comparador)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA: Conceito de materiais; Classificação; Propriedades
dos materiais, Nomenclatura e classificação dos materiais; LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL:
Mecânica do desgaste; Lubrificação e lubrificantes; Características dos lubrificantes; Manuseio
e estocagem dos lubrificantes; ELEMENTOS DE MÁQUINAS: Elementos de fixação: Elementos
de apoio; Elementos elásticos; Elementos de transmissão; Polias e correias, engrenagens e
acoplamento; Elementos de vedação; TRATAMENTO TÉRMICO: Fatores de influência nos
tratamentos térmicos; Têmpera; Revenimento; Recozimento; Normalização; Nitretação;
Cementação; PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO: Principais processos de conformação:
Forjamento, Laminação, Trefilação, Extrusão, Conformação de chapas; Embutimento,
Estiramento, Corte e Dobramento. Materiais usados em conformação; Cálculos de
Conformação; PROCESSOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA: Planejamento, Programação e
Controle da Manutenção; Tipos e métodos de manutenção (Pró-ativa, Terotecnologia,
corretiva, preventiva, preditiva, produtiva total—TPM, Ferramentas para solução de problemas:
FMEA, MASP, análise de falha; Manutenção baseada na confiabilidade; COMANDOS
HIDRÁULICOS E ELETROHIDRÁULICOS: Fundamentos físicos da Automação hidráulica;
Bombas hidráulicas; Atuadores hidráulicos; Diagramas e símbolos normalizados; Válvulas
direcionais; Válvulas controladoras de pressão; Válvulas reguladoras de fluxo; Fluidos
hidráulicos; Acessórios; Normas técnicas, ambientais, da qualidade e de segurança e saúde no
trabalho; Interligação nos sistemas hidráulicos; Circuito linear; Circuito rotativo; Circuito
diferencial; Circuito Semiautomático; Circuito automático; Circuito de temporização; Circuito
de contra-balança; Circuito em sequência com cilindro e motor hidráulico; COMANDOS
PNUMÁTICOS E ELETROPNEUMÁTICOS: Grandezas e Unidades de Medidas; Fontes geradoras
de energia pneumática; Rede de distribuição de ar comprimido; Tratamentos do ar;
Propriedades físicas do Ar; Transformações de um gás; Princípio de Blaise Pascal; Umidade e
desumificação;
Unidade de conservação; Conversores de energia; Simbologia dos
componentes pneumáticos; Elementos de Trabalho, Válvulas e acessórios; Cálculo de Cilindros
Pneumáticos. Circuitos lineares; Sistema de identificação de atuadores e sequência de
trabalho; Método Intuitivo: Sequência direta e indireta; energia pneumática; Rede de
distribuição de ar comprimido; Tratamentos do ar; Propriedades físicas do Ar;
Transformaçõesde um gás; Princípio de Blaise Pascal; Umidade e desumificação; Unidade de
conservação; Conversores de energia; Simbologia dos componentes pneumáticos; Elementos
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de Trabalho, válvulas e acessórios; Cálculo de Cilindros Pneumáticos. Circuitos lineares;
Sistema de identificação de atuadores e sequência de trabalho; Método Intuitivo: Sequência
direta e indireta.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de
operação de Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior.
Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP ou superior. Softwares livres:
pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca
e pesquisa; Transferências de arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos
e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. Armazenamento de dados:
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança
(back up). Periféricos: Conceitos; Instalação.
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METALMECÂNICA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS DE VIA.
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Eletrotécnica Básica: Eletricidade e Magnetismo; Grandezas elétricas e unidades de
medida; Corrente, tensão, resistência, capacitância, Indutância e Potência; Instrumentos de
painel; Ligações; Transformadores; Baterias: carga em baterias, alternadores, reguladores de
tensão; Ligações de baterias. Avaliação de vida útil. Instalar e desinstalar; Carregadores,
retificadores, corrente de carga; Motores elétricos c.c. e c.a.; Princípio de funcionamento do
motor c.c.; Motor de indução; Frequência, pólos, rotação, grau de proteção, normatização de
carcaças e tipos de posição de instalação; Dados de placa; Diagnóstico de defeitos; Geradores
de corrente alternada; Princípio de funcionamento; Regulador Automático de Tensão;
Condutores: dimensionamento, classe de encordoamento e codificação de cores; Proteção de
circuitos: fusíveis e disjuntores e relés de sobrecarga; Aparelhos de comando elétrico:
contactores, temporizadores, sinaleiros, botoeiras; Tipos de relé e Aplicação; Acabamento em
painéis elétricos: calhas, bornes, terminais e identificação; Diagramas dos comandos elétricos
usuais: direta, compensada, estrela/triângulo, reversora; Dimensionamento dos componentes;
Soft-starter: noção e aplicação; Inversor de frequência: noção e aplicação. Pneumática Básica:
Pneumática básica; Grandezas e unidades de medida; Compressores; Tratamento de ar;
Válvulas direcionais on/off; Controle de fluxo; Regulação de pressão; Regulação de vazão;
Válvulas proporcionais; Controle eletrônico; Cilindros; Diferença de área; Reparos e vedações;
Cilindros de freio: cuícas; Mangueiras e conexões; Leitura e interpretação de circuitos
pneumáticos; Simbologia. Hidráulica Básica – Industrial e Mobil: Hidráulica básica; Grandezas
e unidades de medida; Bombas e motores: engrenagens, palhetas e pistões axiais; Fluidos e
filtragens; Válvulas direcionais on/off; Controle de fluxo; Regulação de pressão; Regulação de
vazão; Válvulas proporcionais; Controle eletrônico; Servo-válvulas; Controle eletrônico;
Cilindros; Diferença de Áreas; Reparos e vedações; Mangueiras; Conexões; Leitura e
interpretação de circuitos hidráulicos; Simbologia; Segurança e bloqueio em sistemas
hidráulicos; Partes móveis; Pressões residuais em cilindros e mangueiras; Purga para alívio de
pressão antes de manutenção; Bloqueio obrigatório durante a manutenção; Blocos lógicos
(elementos lógicos). Mecânica básica: Medidas em mecânica; Ferramentas; Tipos; Uso
correto; Conservação; Elementos de máquina; Parafusos, porcas e arruelas; Mancais de
rolamentos e deslisamentos; Noções de engrenagens: tipos e suas aplicações; Polias e
correias; Acoplamentos; Correntes e coroas dentadas; Eixo cardan; Transmissões; Materiais
usados em mecânica; Aços; Bronzes; Alumínio; Polimerizados; Caixas de transmissão
mecânicas e com conversor de torque; Sistemática para desmontagem e Montagem mecânica;
Noções teóricas de soldagem óxido-acetilênica e elétrica. Motor Diesel: Princípios básicos do
motor diesel; Partes principais; Ciclo diesel; Comando de válvulas; Conjunto de força;
Turboalimentador; Filtro de ar; Injeção: bomba e bicos; Cuidados com a qualidade do
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combustível; Contaminações por sólidos ou água; Filtros; Entrada de ar; Sistema de
arrefecimento; Radiador; Mangotes e tubos; Sensores; Bomba d´água; Válvula termostática;
Líquido de arrefecimento; Aditivos; Temperatura máxima. Planejamento e controle de
manutenção: Tipos de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva e autônoma, elaboração
de planos de manutenção e inspeção, indicadores de manutenção, diagnóstico de recursos de
manutenção). Lubrificação básica: Tipos e aplicações de lubrificantes; Sistema de lubrificação
dos motores diesel. Noções de via permanente: Componentes da super estrutura e suas
funções; Componentes da infraestrutura e suas funções; Principais anomalias da via;
Geometria básica; Noções de AMV (Aparelho de Mudança de Via); Faixa de domínio;
Lubrificação de trilhos; Dinâmica ferroviária aplicada à operação; Aderência; Mecânica de
contato roda trilho; Resistência ao movimento; Esforço de tração; Frenagem. Noções de
máquina
de
via:
Funcionamento
das
socadoras,
reguladoras,
esmerilhadoras,
desguarnecedoras e reperfiladoras de linha; Documentação técnica; Leitura e interpretação de
catálogos; Geometria de via (alinhamento, nivelamento transversal e longitudinal,
superelevação, curva horizontal e curva vertical, pontos notáveis, marcação da via,
alinhamento de tangentes, conhecimento técnico e conformação de lastro); Operação de GVA,
ALC, SAP R2 e outros programas de correção geométrica; Conhecimento técnico do sistema de
funcionamento dos componentes (banca de socaria, grupo de nivelamento e alinhamento,
carros de medição); Padrões de socaria nos diversos tipos de componentes de superestrutura
(madeira, aço, concreto, linha mista, AMV’s, etc.); Noções de topografia (alinhamento de
tangentes, pontos notáveis, cotas, etc.).
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METALMECÂNICA – USINAGEM E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Planejamento, Programação e Controle da Manutenção; Tipos e métodos de
manutenção (Pró-ativa, Terotecnologia, corretiva, preventiva, preditiva, produtiva total—TPM,
Ferramentas para solução de problemas: FMEA, MASP, análise de falha; Manutenção baseada
na confiabilidade; AUTOMAÇÃO ELETROHIDRÁULICA - Fundamentos físicos da hidráulica;
Grupo de acionamento; Fluidos hidráulicos; Função e constituição dos elementos hidráulicos;
Simbologia; Componentes para eletrohidráulica; Desenho de esquemas. AUTOMAÇÃO
ELETROPNEUMÁTICA - Propriedades, produção, preparação e distribuição do ar comprimido;
Compressores - características, tipos e aplicações; Construção e função dos elementos de
trabalho; Elementos de comandos de sinais; Simbologia; Comandos sequenciais; Processos de
fabricação mecânica: Metalúrgicos (siderurgia, fundição, metalurgia do pó) e Mecânicos
(conformação e usinagem – conceituando variáveis dos processos, como velocidades de
avanço e corte, fluidos de corte, formação de cavacos, cálculo do número de dentes de
engrenagens e diâmetro e canais de polias etc). Processos de soldagem a arco elétrico, a gás,
brazagem e plasma. Metrologia Industrial (aparelhos analógicos e digitais), unidades,
conversões, uso de aparelhos. Tolerâncias Dimensionais e geométricas. Normalização.
Rugosidade Superficial. Utilização de polias e suas relações para aplicação em processos de
elevação e controle de velocidades.
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Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE ELETROELETRÔNICA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Eletrostática: Cargas, indução, capacitância, dielétricos, etc. Eletrodinâmica: Corrente,
resistência, energia, potência elétrica. Análise de Circuitos Elétricos: Análise de circuitos em
CC, Análise de circuitos em CA e Máquinas Elétricas. Instalações Elétricas: Aterramento
elétrico; Instalações elétricas prediais; Correção de fator de potência. Materiais e
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Materiais Magnéticos. Circuitos Elétricos e Eletrônicos.
Medição de Energia Elétrica: Resolução 456/2000-ANEEL. Luminotécnica: Conceitos básicos,
lâmpadas elétricas e projeto de iluminação. Automação e Controle: Aplicações industriais de
controle de sistemas, Acionamento de máquinas, medição. Acionamentos elétricos:
Importância da utilização, Terminologia e Componentes. Instrumentação industrial:
Características de instrumentos de medição, sensores, atuadores. Motores Elétricos de CA:
Monofásicos e Trifásicos. Noções de Segurança do Trabalho.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:

Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE VIA PERMANENTE
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Noções de Metalurgia; Classificação dos Aços; tratamentos Térmicos e Elementos de
Ligas: Noções de materiais; Classificação dos aços; Tratamento térmico dos aços; Elementos
de ligas. Trilhos: Conceitos básicos e definições; Componentes do trilho; Terminologia básica;
Estrutura metalúrgica do trilho; Classificação dos defeitos; Tolerância de defeitos e desgastes
em trilhos; Tipos de manutenção; Processo de soldagem em trilho; Manuseios dos trilhos.
Componentes Ferroviários (fixação, lastro, passagem nível) – Lastro: Tipos de vagões
utilizados no transporte e lançamento de lastro na via; Tipos de lastro; Processos de descarga
de lastro; Desguarnecimento/limpeza de lastro; Regularização e acabamento. Passagem em
Nível: Tipos de passagens em nível; Componentes de fixação das passagens em nível; Carga e
descarga dos componentes das passagens em nível; Sinalização para a manutenção da PN
(Passagem de Nível); Roçada e capina nos entornos da Passagem em Nível; Substituição de
dormentes, trilhos, fixações em passagens em nível; Correção Geométrica em Passagens em
Nível; Recomposição de lastro em passagem em nível; Drenagem em passagens em nível.
Fixação: Tipos de fixação; Ferramental e Máquinas para aplicação de fixações; Processos de
aplicação e retirada das fixações; Processos de remodelação de fixação; Processos de
aplicação e retirada de isoladores; Correção de fixações (Rebatimento e reaperto); Aplicação e
posicionamento de retensores; Seleção e classificação de fixações; Fixações em AMV’s
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(Aparelho de Mudança de Via) e obras de arte especial. Dormentes: Conceitos básicos e
definições; Tipos de dormentes; Tipos de manutenção; Classificação e definição dos defeitos;
Tratamento dos dormentes; Entalhe e furação; Características dimensionais; manuseios dos
dormentes. AMV – Aparelho de Mudança de Via: Conceitos Básicos e definições; Tipos de
AMV´S; Tipos de manutenção; Classificação e definição dos defeitos; Limites das cotas de
Salvaguarda; Função dos componentes do AMV; Montagem e desmontagem de AMV. Noções
de Instrumentação: Introdução ao controle de processo; Medição de pressão; Medição de
nível; Medição de vazão; Medição de temperatura; Transmissores; Estudo dos controladores
PID´s; Sintonia de controladores; Malha de controle. Ensaios Não Destrutivos e Dureza de
Materiais: Noções básicas de ultrassom; Propriedade mecânica dos aços. Soldagem
Aluminotérmica: Conceitos básicos e definições; Tipos de solda; Metodologia de soldagem
aluminotérmica de trilhos; Ferramental para execução de soldas; Classificação dos defeitos;
Execução de solda; Acabamento; Tratamento dos resíduos. Infraestrutura: Noções de
infraestrutura; Drenagem; terraplanagem; Recuperações de erosões; Contenções; Ensaios de
solos; Topografia; Sondagem; Noções de saneamento vegetal. ROF – Regulamento
Operacional Ferroviário: Conceitos Básicos; Regras Gerais; Das comunicações, sinalização
gráfica auxiliar; Das manutenções e circulação de trens; Das obrigações e manobras;
Classificação de trens. Noções de Sinalização: Descrição geral do sistema; Equipamentos de
Campo; Equipamentos de Abrigo; Intertravamento. Manutenção programada; Sincronismo;
Relato de abastecimento. SGM – Sistema de Gestão e Manutenção: Princípios básicos;
Estrutura da manutenção; Manutenção planejada; Manutenção pró-ativa. Realização da
medição; Noções básicas de fiscalização de campo. Operação e Manutenção de Equipamentos
de Pequeno Porte (EPPs): Ciclos de manutenção preventiva; Mecânica básica; Operação de
Equipamentos. Noções de Controle Estatístico de Processo: Introdução; Origem dos métodos
PERT/CPM – gráfico de Gantt; Campo de aplicação ao sistema PERT; Fases de um
empreendimento; Terminologia e conceitos fundamentais.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - COO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Noções básicas de material rodante: Peças e equipamentos de vagões e locomotivas
bem como seu funcionamento. Ferramentas de SSO – Segurança e Saúde Ocupacional. ROF –
Regulamento Operacional Ferroviário: Conceitos Básicos; Regras Gerais; Das comunicações,
sinalização gráfica auxiliar; Das manutenções e circulação de trens; Das obrigações e
manobras; Classificação de trens. Rádio e comunicação: Noções de manuseio do rádio Portátil;
Frequências e padronização da Comunicação. Noções básicas de operação e manobra: Visão
do funcionamento de um pátio de manobras e suas tarefas rotineiras como: acoplamento e
desacoplamento. Noções de componentes ferroviários com ênfase em trilhos e AMV – Aparelho
de Mudança de Via: Funcionamento e movimentação do AMV e seus componentes; Defeitos
superficiais em trilhos; Geometria da via; Equipamentos de manutenção da via. Noções
básicas de sinalização ferroviária: Funcionamento de um sistema de intertravamento;
Codificação de campo; Equipamentos de bordo e periféricos. SGF - Sistema de Gestão
Ferroviária: Funções de uma console de despacho; Funções do gráfico de planejamento de
trens; Funcionamento de sistemas de gerenciamento da ferrovia.
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Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Organização dos Canteiros de Obras. Locação e Implantação. Nivelamento. Noções
elementares de Geologia. Os Aterros. As Fundações. Canalizações, Água, Esgotos e
Drenagens. As Paredes e Divisórias. Os Pisos e as Lajes. As Escadas. Os Vãos. Os Muros de
Arrimo. Os Andaimes. Tecnologia do Concreto Armado.
 Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO – TRANSPORTE - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Abordagem sobre a função básica do operador; Características da atividade: Operador
de máquinas pesadas; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Noções de NR11;
Noções de NR12. Histórico e características das máquinas operatrizes; Principais tipos de
máquinas pesadas e seus componentes básicos; Planejamento de trabalho operacional;
Princípio de funcionamento dos conjuntos, onde a má operação poderá influenciar no desgaste
prematuro; Verificação e manutenção preventiva diária e semanal (check-list);Estudo de
Rigging; Plano de içamento e movimentação de cargas; Conceitos operacionais das máquinas
e equipamentos; Aspectos operacionais das máquinas; Segurança e sinalização para operação
das máquinas operatrizes; Prática de Técnicas de operação com máquinas; Noções sobre
acessórios e equipamentos de elevação; Conversão de unidades de medidas; Noções de
Metrologia e Matemática.
Noções de Informática 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
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INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METALMECÂNICA – SOLDADOR E/OU
CALDEIRARIA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG: histórico,
características do processo, aplicação, vantagens, limitações ou desvantagens, equipamento
para soldagem, consumíveis, parâmetros de soldagem, modos de transferência, gases de
proteção, posições e movimentos, preparação de juntas, simbologia de soldagem e
descontinuidades. Soldagem oxigás: histórico, fundamentos e características do processo,
consumíveis, gases para soldagem, equipamento para soldagem, técnica operatória, aplicações
industriais e corte à gás (oxicorte). Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Segurança e
higiene nos trabalhos de soldagem.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METROLOGIA – CERÂMICA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 1 - Matéria prima. Preparação de Massas: 2.1 – Ensaios a serem realizados; 2.1 –
Sazonamento.
 3 - Conformação dos Produtos: 3.1 – Principais equipamentos utilizados.
 4 – Secagem: 4.1 – Tipos de secagem; 4.2 – Vantagens e Desvantagens de cada tipo
de secagem.
 5 – Queima: 5.1 – Principais Combustíveis utilizados na queima; 5.2 – Tipos de fornos.
 6 – Controle de Qualidade dos Produtos. Normas Técnicas.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE METROLOGIA – MECÂNICA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Metrologia – transformação de medidas; paquímetro, goniômetro e micrometro.
Interpretação de desenho técnico mecânico- vistas, perspectiva, corte, cotagem, escala.
Planificação de cilindro truncado- processo de desenho geométrico. Resistência de materiais,
tratamentos térmicos, materiais de construção mecânica, Processo de soldagem Eletrodo
revestido, MIG, MAG, TIG: histórico, características do processo, aplicação, vantagens,
limitações ou desvantagens, equipamento para soldagem, consumíveis, parâmetros de
FIEMA-SENAI-SENAI-IEL

Página 23

Federação das
Indústrias do Estado
do Maranhão

Entidades
Integrantes do
Sistema Indústria

soldagem, modos de transferência, gases de proteção, posições e movimentos, preparação. de
juntas, simbologia de soldagem e descontinuidades. Soldagem oxigás: históricos fundamentos
e características do processo, consumíveis, gases para soldagem, equipamento para soldagem,
técnica operatória, aplicações industriais e corte à gás (oxicorte). Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s. Segurança e higiene nos trabalhos de soldagem. Metrologia mecânica.
Sistema Internacional de Unidades. Paquímetro, Micrometro. -Processo de conformação
mecânica. Metalógrafa, Micrografia, ensaios físicos e mecânicos em materiais, Resistência de
materiais, tratamentos térmicos, materiais de construção mecânica. Processo de soldagem,
aplicação, vantagens, limitações ou desvantagens, equipamento para soldagem, consumíveis e
descontinuidades da soldagem.
Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO DE INFORMÁTICA
Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões:
 Redes. Conhecimentos: Uso das redes de computadores; Hardware e Software de
redes; Modelos de referência (Modelo OSI e TCP/IP); Protocolos de roteamento e roteados;
Endereçamento IP; Características físicas: tipos de meio físico (coaxial, par trançado, fibra
ótica, rádio), cabeamento (conectores, patch panel); Tecnologias de redes de computadores;
Princípios de funcionamento e características dos equipamentos de dados.Lógica de
Programação. Conhecimentos: Conceito de Lógica de Programação e Algoritmos;
Pseudocódigo; Tipos de dados; Variáveis e constantes;Operadores Aritméticos, Relacionais e
Lógicos, Expressões Lógicas e Aritméticas; Abstração Lógica; Álgebra Booleana; Fluxogramas;
organogramas; representações gráficas; Ferramentas para elaboração de algoritmos;
Estruturas de controle e repetição; Estruturas de dados homogêneas (vetores, matrizes);
Funções, procedimentos, métodos; Matrizes; Técnica de Programação. Conhecimentos em
Programação estruturada. Estruturas de controle e repetição; Estruturas de dados
heterogêneas (registros); Estruturas de dados homogêneas (vetores, matrizes); Estruturas de
dados heterogêneas (registros); Funções, procedimentos, métodos; Matrizes; Ponteiros; Tipos
de dados; Variáveis e constantes; Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos, Expressões
Lógicas e Aritméticas; Alocação dinâmica de Memória; Manipulação de Arquivos. Estrutura de
dados: Conhecimentos: Introdução: Tipos primitivos de dados; Vetores; Matrizes;
Estruturas. Recursividade;Métodos de classificação: Inserção (direta e incrementos
decrescentes); Troca (Bolha e Partição); Seleção (direta); Distribuição e Intercalação. Listas
lineares; Pilhas; Filas; Listas ligadas e duplamente ligadas; Banco de dados.
Conhecimentos. Introdução à Modelagem Conceitual: Banco de dados e os usuários de
banco de dados; Sistemas de banco de dados: Conceitos, Arquitetura; Modelagem de dados
usando o modelo a entidade-relacionamento; Modelagem com entidade-relacionamento
estendido e UML. Modelo Relacional: Conceitos; Restrições; Linguagens; Design;
Programação. Álgebra e cálculo relacional; Banco de dados relacional por mapeamento dos
modelos: Definição de esquema, Restrições básicas, Consultas (queries), Asserções
(assertions), Visões (views), Técnicas de programação SQL. Modelagem de sistemas.
Conhecimentos. Introdução a Modelagem. UML – Unified Modeling Language e Diagramas
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UML. Ferramentas CASE baseadas na Linguagem UML. Paradigma da Orientação a Objeto.
Classificação, Abstração e Instanciação. Classes de Objetos. Atributos ou Propriedades.
Métodos e Comportamentos. Encapsulamento, Herança e Polimorfismo. Linguagens Orientadas
a Objetos. Diagrama de Casos de Uso. Atores, Casos de Uso, Documentação de Casos de
Uso, Associações, Generalização e Especialização, Inclusão e Extensão, Multiplicidade em
Diagramas de Casos de Uso, Fronteira do Sistema e Estereótipo. Diagrama de Classes:
Atributos e Métodos. Relacionamentos ou Associações. Portas e Interfaces. Restrições.
Estereótipos do Diagrama de Classes. Persistência e Mapeamento em Classes de Tabelas.
Diagrama de Objetos: Objeto. Vínculos.Dependência com Estereótipo. Exemplo de Diagrama
de Objetos. Diagrama de Pacotes: Pacotes. Dependência. Pacotes contendo pacotes.
Estereótipos Aplicados a Pacotes. Diagrama de Sequência: Atores. Lifelines. Linha de Vida.
Foco de controle ou Ativação. Mensagens ou Estímulos. Mensagens de Retorno. Autochamadas
ou Autodelegações. Detalhes de Tempo. Mensagens Perdidas e Mensagens Encontradas.
Portas. Fragmentos de Interação. Ocorrências de Interações. Portões (Gates). Fragmentos de
Combinados e Operadores de Interação. Diagrama de Comunicação: Lifelines; Vínculos;
Mensagens; Auto chamada; Atores. Diagrama de Máquinas de Estados: Estado;
Transições; Estado Inicial e Final. Atividades internas; Transições Internas e Autotransições;
Pseudoestados; Barra de bifurcação/união; Estados Compostos. Diagrama de Atividade:
Atividade; Nó de Ação Fluxo de Controle; Nó Inicial e Nó Final de Atividade; Nó de Decisão e
Bifurcação/União Final de Fluxo; Fluxo de Objetos; Nó de Objeto; Alfinetes (Pins); Nó
Parâmetro de Atividade; Exceções e Ação; Nó de Repositório de Dados (Data Store Node);
Conectores Ação de Chamada de Comportamento. Nó de Atividade Estruturada. Partição de
Atividade. Região de Atividade Interrompível e de Expansão Diagrama de Componentes:
Componente; Interfaces Fornecidas e Requeridas; Classes e Componentes Internos.
Diagrama de Implantação: Nós; Estereótipos; Associações. Artefatos. Nós contendo
Pacotes. Diagrama de Estrutura Composta: Colaborações. Papéis. Ocorrências de
Colaboração. Portas. Propriedades e Partes. Estudo de Caso de um Sistema: Descrição do
problema. Solução e Diagramas. Programação Orientada a Objetos I. Conhecimentos:
Linguagens de programação: Ambiente de desenvolvimento; Comandos; Interface de
desenvolvimento; Fundamentos da linguagem Java: Entrada e Saída de dados; Comandos
de decisão/Repetição; Variáveis; Arrays e Strings Programação Orientada a Objetos:
Classes, objetos e instâncias; Comentários; Encapsulamento; Herança; Métodos e atributos;
Padronizações de código; Polimorfismo; Reutilização de código; APIs; Sobrecarga e sobre
escrita de métodos e construtores. Exceções. Programação Orientada a Objetos
II.Conhecimentos: Linguagens de programação: Ambiente de desenvolvimento;
Comandos; Interface de desenvolvimento; Interface gráfica: Os fundamentos da construção
GUI em Java; Gerenciadores de Layouts (FlowLayout, BorderLayout e GridLayout); Tipos de
componentes gráficos (Swing); Manipuladores de Eventos. Integração Banco de Dados:
Fundamentos de JDBC e DAO(Data Access Object); O pacote java.sql (consultar um banco de
dados, inserir e atualizar dados em um banco de dados); Utilizar consultas básicas à banco de
dados utilizando SQL; Aplicação GUI com acesso a base de dados.
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PcD

Conhecimentos Específicos - 20 (vinte) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
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para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook); Conceitos básicos; Conceitos
fundamentais sobre processamento de dados; Sistemas de numeração, aritmética de
complementos e ponto flutuante; Organização e arquitetura e componentes funcionais de
computadores; Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de
armazenamento secundário; Representação e armazenamento da informação; Organização
lógica e física de arquivos; Arquitetura básica de uma workstation; Conceitos e funções dos
principais softwares básicos e aplicativos; Internet: modelo hipermídia de páginas e elos,
World Wide Web, padrões da tecnologia web, intranets. Programação: Construção de
algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de
atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas,
conceito de bloco de comandos, estruturas de controle, subprogramação, passagem de
parâmetros, recursividade; programação estruturada; Estrutura de dados: conceitos básicos
sobre tipos abstratos de dados, estruturas lineares e não-lineares, contiguidade versus
encadeamento, estudo de listas, pilhas, filas, árvores, deques, métodos de busca, insersão e
ordenação, hashing; Orientação a objetos: conceitos fundamentais, princípios de programação
orientada a objetos; Linguagens orientadas a objetos: PHP e Java. Fundamentos de
Sistemas Operacionais: conceito, funções, características, componentes e classificação;
Sistemas de arquivos facilidades esperadas, diretórios e direitos de acesso, compartilhamento
e segurança, integridade; interrupções: conceito de interrupção, tipos e tratamento;
Escalonamento de tarefas: conceito de processo, estados e identificador, objetivos e políticas
de escalonamento; Gerenciamento de memória: organização, administração e hierarquia de
memória, sistemas mono e multiprogramados, memória virtual; Interfaces gráficas (GUI);
Família Windows; Sistemas UNIX e Linux. Comunicação de dados, redes e conectividade:
Evolução dos sistemas de computação; Evolução das arquiteturas; Redes de computadores;
Topologias: linhas de comunicação, redes geograficamente distribuídas, topologias em estrela,
anel e barra, hubs, switches, access point e roteadores; Arquiteturas de redes de
computadores; Padrão IEEE 802; Arquitetura TCP/IP; Protocolos de transporte da arquitetura
TCP/IP; Níveis de aplicação Internet TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, POP e WWW.

ASSISTENTE
TÉCNICO
DE INFORMÁTICA
- PcD
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
- PcD
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:
 Administração: Processo administrativo e as funções básicas da Administração.
Mudança, inovação e cultura organizacionais. Planejamento: definição, importância e
princípios; Direcionamento organizacional: missão, visão, objetivos e políticas; Técnicas de
controle: qualitativas e quantitativas; Controle preventivo, simultâneo e posterior; Resistência
ao controle. Relacionamento Interpessoal, trabalho em grupo, formação e desenvolvimento de
equipes, Protocolo: finalidades e objetivos; Atividades gerais: recebimento, análise, triagem,
classificação, controle de documentos e processos; Etapas de operacionalização das atividades
de protocolo. Noções sobre construção e interpretação de tabelas e gráficos estatísticos.
Comunicação oficial: características (formalidade, uniformidade, clareza, precisão, concisão e
harmonia); Documentos administrativos: características e situação de utilização dos seguintes
documentos: ata, carta, declaração, despacho, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer,
portaria, relatório e requerimento. Ética aplicada ao trabalho: distinção entre ética e moral,
campo da ética, solução ética de problemas.
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Noções de Informática - 05 (cinco) questões:
 Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos
para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação
na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet, correio eletrônico na internet e
ferramentas de colaboração. Correio eletrônico (Outlook).
4.1. As Provas objetivas serão compostas de 20 (vinte) questões, onde cada questão valerá
0,5 (meio) ponto, totalizando 10 (dez) pontos;
4.2.
Para todos os Cargos a nota mínima para que o candidato permaneça no processo
seletivo é 5,0 (cinco);
4.3.
Para os Cargos de Instrutor de Nível Médio, o resultado da prova objetiva será
obtido pela média aritmética simples da prova de conhecimentos e da prova de informática,
que serão somadas e divida por 2 (dois). A classificação dos aprovados neste processo seletivo
será definida de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção
de pessoas;
4.4. Para o Cargo de Assistente Técnico de Informática – PcD, o Resultado Final será
obtido pela média aritmética simples da prova de conhecimentos e da prova de informática,
que serão somadas e divida por 2 (dois). A classificação dos aprovados neste processo seletivo
será definida de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção
de pessoas;
4.5. Para o Cargo de Assistente Administrativo – PcD, o Resultado Final será obtido pela
média aritmética simples da prova de conhecimentos e da prova de informática, que serão
somadas e divida por 2 (dois). A classificação dos aprovados neste processo seletivo será
definida de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção de
pessoas;
4.6. Para os Cargos de Assistente Técnico de Informática e Assistente Administrativo, a
nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado no processo seletivo é
7,0 (sete).
4.7.

A Prova de Conhecimentos será 25 de novembro de 2012 das 14:00hs ás 17:00hs.

4.8.
Os candidatos deverão comparecer à prova de conhecimentos munidos de Carteira de
Identidade e o comprovante de Inscrição.
5.
TERCEIRA ETAPA – Resultado da Segunda Etapa e Divulgação do Tema da
Prova Prática:
5.1.
Divulgação do Tema da Prova Prática para os Cargos de Instrutor de Nível Médio e
Instrutor de Nível Médio - PcD, mediante as seguintes condições:
5.1.2. Os aprovados, deverão acessar o site da FIEMA http://www.fiema.org.br no dia 30 de
novembro de 2012, a partir das 18h00min para conhecimento do Tema da Prova Prática. É
de responsabilidade de o candidato acompanhar a divulgação do Tema da Prova Prática, que
permanecerá até o dia 04 de dezembro de 2012 e outras informações pertinentes a esse
Processo Seletivo.
5.1.3. Para os Cargos de Instrutor de Nível Médio e Instrutor de Nível Médio - PcD, no
momento da Prova Prática o candidato que desconhecer o Tema divulgado, será
automaticamente eliminado do processo seletivo;
5.1.4. Para os cargos de Instrutores, o SENAI/SÃO LUÍS/MA, não disponibilizará de
nenhum tipo de material ou equipamento de áudio visual a ser utilizado na
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demonstração da aula Prática, ficando de inteira responsabilidade do candidato todo
e qualquer ferramenta;
6.
QUARTA ETAPA: Realização da prova prática de caráter eliminatório e classificatório,
mediante as condições a seguir:
6.1.
Prova Prática para os cargos de Instrutor de Nível Médio, consistirá de atividade
prática relacionada às atribuições específicas do cargo e será realizada de acordo com as
condições;
6.1.1. Prova Prática para os cargos de Instrutor de Nível Médio - PcD, consistirá de
atividade prática relacionada às atribuições específicas do cargo e será realizada de acordo
com as condições;
6.1.2. Será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/6/0, dia 30 de
novembro de 2012, a partir das 18h00min, o local, a data e o horário com os nomes dos
aprovados para realização da Prova Prática para os cargos de Instrutor de Nível Médio e
Instrutor de Nível Médio - PcD;
6.1.3. Para os cargos de Instrutor de Nível Médio e Instrutor de Nível Médio - PcD,
cada candidato terá, no máximo, 50 (cinquenta) minutos para a realização da prova prática,
que consiste em uma mini aula 20 (vinte) minutos e a prática será de 30 (trinta) minutos,
conforme os indicadores como segue no anexo II;
7.

CRONOGRAMA DO SELETIVO.

ETAPA

DATA
05/11/2012

Inscrição

a
22/11/2012

Prova
Objetiva para
todos os
Cargos
Divulgação do
gabarito -

HORA
8h às 11h30min
e das
14h às
17h30min
14h00mim

25/11/2012

às
17h00min

LOCAL
SENAI/SÃO LUÍS- MA, situado Avenida Jerônimo
de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, 1.º
Andar, Casa da Indústria, na Coordenadoria de
Desenvolvimento Humano, SÃO LUÍS – Maranhão.

SENAI/SÃO LUÍS, situada na Avenida Getúlio
Vargas, nº 2.888, Monte Castelo, SÃO LUÍS - MA.

27/11/2012

18h00min

Site FIEMA www.fiema.org.br/editais/6/0

Resultado da
prova
objetiva.

30/11/2012

18h00min

Site FIEMA www.fiema.org.br/editais/6/0

Divulgação
dos
candidatos
aprovados, da
data, local e
horário de
realização da
prova prática.

30/11/2012

18h00min

Site FIEMA www.fiema.org.br/editais/6/0

Prova
Objetiva
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18h00min

8h00min às
11h30min
e das
14h00min às
17h30min

18h00min

Site FIEMA www.fiema.org.br/editais/6/0

SENAI/SÃO LUÍS, situada na Avenida Getúlio
Vargas, nº 2.888, Monte Castelo, SÃO LUÍS - MA.

Site FIEMA www.fiema.org.br/editais/6/0

7.1.
O resultado final do processo seletivo será divulgado no sítio eletrônico do Sistema
FIEMA – www.fiema.org.br/editais/6/0, nas datas acima informadas.
7.2.
Será de responsabilidade do candidato à busca pelas informações referentes a cada
nova etapa da seleção, não tendo o SENAI/MA a obrigação de realizar convocação dos
candidatos aprovados.
7.3. O candidato que por ventura não comparecer na data estipulada na Divulgação do
Resultado Final, será feita a Convocação através do site da FIEMA, o qual deverá comparecer
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o não comparecimento do mesmo ao término do prazo
estabelecido será automaticamente eliminado.
8.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

8.1.
A nota final (NF) do candidato será obtida através do acerto para cada questão, onde
cada uma valerá 1,0 (um) de ponto, totalizando 10,0 (dez) pontos.
8.2.
Excetuando-se a primeira, a nota de cada etapa e a nota final será expressa em
números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) a 10 (dez).
8.3.
Para os Cargos de Instrutores de Nível Médio e Instrutor de Nível Médio - PcD, o
resultado final será obtido pela média aritmética simples da prova de conhecimentos e Prova
Prática, somada e divida por 02 (dois). A classificação dos aprovados neste processo seletivo
será definida de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção
de pessoas;
8.4.
A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado no processo
seletivo é 7,0 (sete).
9.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE.

9.1.

Os critérios utilizados para desempate serão, na ordem indicada, os seguintes:

 1º: Maior nota na prova objetiva;
 2º: Maior nota na prova pratica;
 3º Maior idade.
10.

CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.
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10.1. Para os Cargos de Instrutor de Nível Médio – 06 (seis) vagas – PcD, com o
Perfil: Curso Técnico em qualquer área ou Curso de Qualificação com no mínimo 160
(cento e sessenta) horas na área e Curso de Informática Básica. Informamos que
será divulgado no site o conteúdo programático dentro do segmento da formação do
candidato, mediante a inscrição realizada, no período de estipulado no Cronograma
(Item n.º 7) deste Processo Seletivo.
10.1. O SENAI/SÃO LUÍS/MA sempre se pautou pela não discriminação de qualquer
deficiência e pela inserção social, independentemente de limitações físicas.
10.2. Os candidatos portadores de deficiência deverão, no ato de sua inscrição, declarar-se
como tal, comprovando sua deficiência no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após sua
inscrição, por meio de laudo médico, emitido nos últimos doze meses, que ateste a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID).
10.3. O candidato portador de deficiência participará do processo de seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
10.4. A vaga reservada a portador de deficiência, se houver, que não for preenchida por falta
de candidatos portadores de deficiência, por reprovação neste processo de seleção ou no
exame médico, será preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.
10.5. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão submeter-se a
exame médico promovido pelo SENAI/MA, antes da realização da admissão, que verificará
sobre a sua condição como portador de deficiência ou não, bem como a compatibilidade entre
as atribuições do cargo e a referida deficiência.
10.6. O não comparecimento ou a reprovação no exame médico acarretará perda do direito à
vaga reservada ao candidato em tais condições.
10.7. O candidato aprovado no exame médico que não for considerado portador de
deficiência figurará na lista de classificação geral.
10.8. O candidato portador de deficiência reprovado no exame médico, em virtude de
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será eliminado do processo de
seleção.
11.

RECURSO.

11.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito da prova objetiva disporá de
01 (um) dia útil, a serem contados do dia subsequente ao da divulgação.
11.2. Não serão considerados os recursos interpostos fora do prazo estabelecido neste
comunicado.
11.3. A aludida documentação deverá ser entregue, pessoalmente, pelo candidato, das
08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min, à Coordenadoria de Desenvolvimento
Humano do SENAI/MA.
11.4. Será admitido um único recurso por candidato, abrangendo uma ou mais questões,
sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual teor.
11.5. O recurso interposto será respondido, exclusivamente, pela área responsável pela
elaboração da prova objetiva, cuja resposta será comunicada pela CODH, ao candidato.
11.6. Não serão aceitos recursos enviados por fax, correio eletrônico ou outros meios.
11.7. O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
 Folhas separadas para questões diferentes;
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 Indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da divulgada
pelo SENAI;
 Escrito de próprio punho ou digitado, datado e assinado pelo candidato;
 Argumentação lógica e consistente.
11.8. Recursos fora das especificações estabelecidas neste comunicado serão indeferidos.
11.9. Se da análise dos recursos resultar a anulação de questão, será atribuída pontuação
correspondente a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido.
11.10. Em nenhuma hipótese, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações.
11.11. Não caberá recurso e/ou pedido de reconsideração da decisão comunicada pela CODH.
11.12. Todos os recursos serão analisados e as alterações de resultado serão divulgadas no
sítio eletrônico do Sistema FIEMA e no quadro de aviso do SENAI/SÃO LUÍS/MA.
11.13. Não caberá Recurso para o Resultado da Prova Prática.
12.

ADMISSÃO.

12.1. Os candidatos aprovados serão admitidos em ordem classificatória, de acordo com o
número de vagas, quando se caracterizar a necessidade efetiva e ficam comprometidos a
assumir suas funções no SENAI/MA apenas após a assinatura do contrato de trabalho.
12.2. Os candidatos remanescentes do processo seletivo comporão um banco de reserva e
poderão ser aproveitados nos casos de desistência ou desclassificação de candidato
selecionado, bem como para preenchimento de nova vaga na qual seja exigido perfil
semelhante ou compatível, para qualquer estabelecimento do SENAI/MA, durante o período
de validade do processo seletivo, obedecendo à ordem classificatória.
13.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

13.1. A inscrição do candidato, bem como sua participação no processo seletivo, caracteriza o
pleno conhecimento sobre as instruções contidas neste comunicado, bem como expressa seu
aceite com relação aos termos deste.
13.2. O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de
publicação dos candidatos aprovados. Este prazo pode ser prorrogado por igual período, a
critério do Diretor Regional.
13.3. Os candidatos aprovados para o Cadastro de Reserva, caso não aceitem sua
contratação, por ocasião da primeira convocação, poderão ser reclassificados, por uma única
vez, sendo automaticamente alocados para a última posição da lista de classificação, conforme
sua opção de cargo, informando através da Declaração anexo III, conforme consta neste
Edital.
13.4. Fica assegurado ao SENAI/MA o direito de cancelar o processo seletivo antes da
assinatura da CTPS, desde que devidamente justificado.
13.5. Para os candidatos ao Cargo de Instrutores as vagas de docência é pré-requisito
indispensável a filiação ao órgão de classe correspondente.
13.6. A participação de profissionais que já possuam vínculo empregatício com alguma das
empresas integrantes do Sistema FIEMA é permitida, no entanto, em caso de aprovação neste
processo seletivo, o candidato deverá optar pelo vínculo que deseja manter.
13.7. A participação de candidato que já possua vínculo empregatício com o SENAI/MA
somente será permitida desde que o mesmo possua enquadramento salarial igual ou inferior
ao da vaga para a qual está se candidatando, em respeito ao Art.7º, inciso VI, da Constituição
Federal.
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13.8. O candidato deverá responsabilizar-se por tomar conhecimento do local, data e horário
de realização de cada uma das provas deste processo, e de todas as alterações.
13.9. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas deste processo de seleção.
13.10. Não será permitido ingresso de candidatos, em hipótese alguma, nos locais de prova
depois do seu início.
13.11. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras
funcionais expedidas por órgãos públicos que, por lei federal, valham como identidade;
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo aprovado pelo artigo
159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
13.12. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o comprovante de
inscrição
devidamente
assinado
e
carimbado
pela
Coordenadoria
de
Desenvolvimento Humano, documento de identidade original, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.
13.13. Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.
13.14. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF,
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.
13.15. Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem
protocolo do documento.
13.16. O candidato está obrigado a informar ao SENAI qualquer alteração de endereço e/ou
telefone, caracterizando desistência da vaga a impossibilidade de convocação para assumir o
cargo por motivo de mudança de residência e de número de telefone.
13.17. O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos em 01(uma) via
para admissão:
 Currículo atualizado;
 Cópia autenticada do comprovante de escolaridade;
 Cópia autenticada do comprovante de experiência profissional;
 Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser emitida através do seguinte endereço
eletrônico: http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;
 Cópia da carteira de identidade;
 Cópia do CPF;
 Cópia e original da carteira de habilitação profissional, tais como: CREA, CRC, OAB etc.,
se forem o caso;
 Documento do respectivo órgão de classe certificando que o profissional está quite com
suas obrigações e habilitado para exercer a profissão, quando for necessário;
 Cópia do Certificado de Reservista, para pessoas do sexo masculino;
 Cópia e original do comprovante de residência;
 Cópia e original do comprovante de inscrição no PIS, em caso de reemprego;
 Cópia e original da Carteira Nacional de Habilitação, caso o cargo seja de Motorista;
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 Cópia e original da Certidão de Casamento, caso seja casado;
 Cópia e original de Certidão de Nascimento dos dependentes, caso existam;
 Cópia e original da Caderneta de Vacinação da criança com até seis anos de idade, se
for o caso;
 Atestado de Saúde Física e Mental;
 Declaração de matrícula e frequência escolar do dependente com idade entre sete e
quatorze anos se for o caso;
 Cópia e original do Comprovante de pagamento de contribuição sindical, caso não haja
registro na CTPS;
 Cópia e original do documento de qualificação de dependência econômica, para fins
trabalhistas, previdenciários e de imposto de renda, para o menor enteado e para o menor que
esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, se for
o caso;
 Foto 3 x 4, digitalizada.
13.18. Para os cargos de Instrutor de Nível Médio, o contrato de trabalho será firmado por
prazo determinado de 06 (seis) meses, a ser definido, podendo ser prorrogado por igual
período.
13.19. Para o cargo de Instrutor de Nível Médio - PcD, o contrato de trabalho será firmado
por prazo determinado de 01 (um) ano, a ser definido, podendo ser prorrogado por igual
período.
13.20. Para os demais cargos o contrato de trabalho será, inicialmente, experimental, pelo
período de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco)
dias, convertendo-se automaticamente em contrato por prazo indeterminado, após o término
do período de experiência, caso tenha obtido êxito na avaliação de adaptação.
13.21. Para todos os cargos a jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, podendo, o colaborador, desenvolver suas atividades de segunda-feira a sábado,
de acordo com a necessidade da entidade.
13.22. O candidato deverá ter disponibilidade para viagens a trabalho, por todo território
nacional.
13.22. Após o recebimento do encaminhamento para realização do exame médico admissional,
o candidato deverá iniciá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
13.23. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas neste comunicado e em outros comunicados a serem publicados, das quais não
poderá haver alegação de desconhecimento.
13.24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Regional do SENAI/MA.
São Luís, 04 de novembro de 2012.

Marco Antonio Moura da Silva
Diretor Regional do SENAI/MA
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo Seletivo N.º 168/2012
SÃO LUÍS/MA
Cargo: ___________________________________________________________
(Favor preencher, exclusivamente, todos os campos apresentados neste formulário.).
Dados pessoais do candidato
Nome: ______________________________________________ Nascimento: ____________
CPF: ___________________ RG: __________________ Telefone: (99) _________________
Endereço: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Escolaridade
Ensino médio (2º grau): ❏ Completo - Conclusão: ________ ❏ Incompleto - Série: ________
Ensino superior: ❏ Completo ❏ Incompleto - Curso: _________________________________
Pós-Graduação: ❏ Completa ❏ Incompleta - Curso: _________________________________
Conhecimento em Informática
Word: ❏ básico

❏ intermediário

❏ avançado

Excel: ❏ básico

❏ intermediário

❏ avançado

❏ Outros: ___________________________________________________________________
Conhecimento em Língua Inglesa
Nível: ❏ básico

❏ intermediário

❏ avançado

❏ Outros idiomas: ____________________________________________________________
Experiência profissional relacionada com o processo seletivo em questão
(Cite as três últimas ocupações, iniciando pela mais recente.).
Empresa: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tempo de serviço:

❏ até 1 ano ❏ de 1 a 2 anos

❏ acima de 3 anos

Período de: ________/________/____________ a ________/________/_________________
Cargo/função:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Principais atividades Realizadas:
___________________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tempo de serviço:

❏ até 1 ano ❏ de 1 a 2 anos

❏ acima de 3 anos

Período de: ________/________/____________ a ________/________/____________
Cargo/função:________________________________________________________________
Principais atividades Realizadas:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tempo de serviço:

❏ até 1 ano ❏ de 1 a 2 anos

❏ acima de 3 anos

Período de: ________/________/____________ a ________/________/____________
Cargo/função:________________________________________________________________
Principais atividades Realizadas:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Informações adicionais
Trabalha, atualmente?

❏ Sim

❏ Não

Em que expedientes?

❏ Manhã

❏ Tarde

Tem disponibilidade para trabalhar em dois expedientes?
Em quais?

❏ Manhã

É deficiente?

❏ Sim

❏ Tarde
❏ Não

❏ Noite
❏ Sim

❏ Não

❏ Noite
Tipo de deficiência: __________

Você está participando do seletivo para qual município? SÃO LUÍS/MA.
Como você ficou sabendo do Processo Seletivo?
❏ Jornal

❏ Site FIEMA

FIEMA-SENAI-SENAI-IEL
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Declaro, para os devidos fins, que todas as informações são verdadeiras, e que recebi
o meu comprovante de inscrição no presente processo seletivo do SENAI.
SÃO LUÍS/MA, ______ de ________________ de ____________.
____________________________________________
Assinatura do Candidato
----------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF. Nº __________________________________
PROCESSO SELETIVO: Nº 168/2012 – SÃO LUÍS/MA
NOME DO CANDIDATO: .........................................................................................
CARGO PLEITEADO: ..............................................................................................
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, SENAI/SÃO LUÍS/MA, ESTARÁ
REALIZANDO A PROVA DE CONHECIMENTOS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2012. O
CANDIDATO DEVERÁ COMPARACER AO (S) LOCAL (AIS) DE PROVAS COM, NO MÍNIMO,
TRINTA MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. A APLICAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO TERÁ
INÍCIO ÀS 14H00MIN E TÉRMINO ÀS 17H00MIN. O CANDIDATO QUE CHEGAR APÓS O
FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO REALIZARÁ A PROVA, E ESTARÁ, AUTOMATICAMENTE,
ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO.
ATENÇÃO
NO DIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA O CANDIDATO DEVERÁ PORTAR, APENAS:
ESTE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (ENTREGAR AO FISCAL);
O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL UTILIZADO PARA INSCRIÇÃO;
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA, TRANSPARENTE.
O DESCUMPRIMTO DE QUALQUER ITEM DE OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO ACARRETARÁ SUA
ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO.
TODOS OS ANEXOS SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DESTE PROCESSO SELETIVO, E
SUAS CONDIÇÕES DEVEM SER OBSERVADAS, ACATADAS E CUMPRIDAS PELO CANDIDATO.
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ANEXO II

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRATICA PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE
NÍVEL MÉDIO – INFORMÁTICA - PcD
Os candidatos à vaga serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados a
abaixo, para classificá-los à quarta etapa do processo seletivo, observadas as pontuações
discriminadas nos quadro.
A nota de cada candidato dependerá do desenvolvimento do trabalho por ele elaborado.
Competências

Indicadores

Pontuação
Máxima

I - Qualidade do plano de
demonstração prática do
procedimento a ser
executado.
II - Rigor na sequência de
passos realizados durante
a execução do
procedimento.
III - Precisão e qualidade
da informação tecnológica
no procedimento
operacional e produtivo
IV - Disciplina quanto a
segurança da condição
física, do ambiente e/ou
da informação.

O plano de demonstração representa a identificação
de uma prática operacional de uma atividade
produtiva, envolvendo as fases de preparação e
apresentação.

1,0

Os passos de uma operação industrial seguem
sequência
e
encadeamento
lógico,
consubstanciando-se com um procedimento técnico;

1,0

Ressaltar os pontos práticos de uma operação
técnica, que são essenciais para o desenvolvimento
de um produto.

1,0

A ação do instrutor deve garantir a integridade física
das pessoas, do ambiente de trabalho e do meio
ambiente.

1,0

V - Habilidade na
execução do
procedimento técnico
aplicado.
VI - Qualidade do produto
apresentado ao final da
demonstração da
atividade prática.
VII - Habilidade para o
ensino e estímulo à
participação,
desenvoltura e interação
com a turma.

O instrutor deve demonstrar habilidade no
manuseio de ferramentas, instrumentos, máquinas
e equipamentos na operação de conjuntos de
recursos técnicos, expressando precisão, rigor e
rapidez na execução.
Ao final das atividades o instrutor deve apresentar o
trabalho com um padrão de qualidade que expresse
organização,
boa
estética
e
o
perfeito
funcionamento do conjunto ou do sistema.

1,0

1,0

A habilidade docente se manifesta ao sensibilizar o
alunado à participação na aula sem perder o
controle e atenção da classe.

1,0

VIII - Expressão, clareza
e correção de linguagem.

Em conformidade com os objetivos da aula, faz-se
necessário a clareza na expressão e comunicação do
conteúdo,
exigindo-se
correção
da
língua
portuguesa.

1,0

IX - Utilização adequada
do tempo

O tempo da aula deve estar programado dentro dos
minutos preestabelecidos no edital de seleção.

1,0

X - Consecução dos
objetivos previstos.

Depende das questões elaboradas na avaliação sob
a competência docente de proporcionar ao aluno a
apreensão do conteúdo.

1,0

Pontuação Máxima Possível
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ANEXO II

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE
NÍVEL MÉDIO
Os candidatos à vaga serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados a
abaixo, para classificá-los à quarta etapa do processo seletivo, observadas as pontuações
discriminadas nos quadro.
A nota de cada candidato dependerá do desenvolvimento do trabalho por ele elaborado.
Competências

Indicadores

Pontuação
Máxima

I - Qualidade do plano de
demonstração prática do
procedimento a ser
executado.
II - Rigor na sequência de
passos realizados durante
a execução do
procedimento.
III - Precisão e qualidade
da informação tecnológica
no procedimento
operacional e produtivo
IV - Disciplina quanto a
segurança da condição
física, do ambiente e/ou
da informação.

O plano de demonstração representa a identificação
de uma prática operacional de uma atividade
produtiva, envolvendo as fases de preparação e
apresentação.

1,0

Os passos de uma operação industrial seguem
sequência
e
encadeamento
lógico,
consubstanciando-se com um procedimento técnico;

1,0

Ressaltar os pontos práticos de uma operação
técnica, que são essenciais para o desenvolvimento
de um produto.

1,0

A ação do instrutor deve garantir a integridade física
das pessoas, do ambiente de trabalho e do meio
ambiente.

1,0

V - Habilidade na
execução do
procedimento técnico
aplicado.
VI - Qualidade do produto
apresentado ao final da
demonstração da
atividade prática.
VII - Habilidade para o
ensino e estímulo à
participação,
desenvoltura e interação
com a turma.

O instrutor deve demonstrar habilidade no
manuseio de ferramentas, instrumentos, máquinas
e equipamentos na operação de conjuntos de
recursos técnicos, expressando precisão, rigor e
rapidez na execução.
Ao final das atividades o instrutor deve apresentar o
trabalho com um padrão de qualidade que expresse
organização,
boa
estética
e
o
perfeito
funcionamento do conjunto ou do sistema.

1,0

1,0

A habilidade docente se manifesta ao sensibilizar o
alunado à participação na aula sem perder o
controle e atenção da classe.

1,0

VIII - Expressão, clareza
e correção de linguagem.

Em conformidade com os objetivos da aula, faz-se
necessário a clareza na expressão e comunicação do
conteúdo,
exigindo-se
correção
da
língua
portuguesa.

1,0

IX - Utilização adequada
do tempo

O tempo da aula deve estar programado dentro dos
minutos preestabelecidos no edital de seleção.

1,0

X - Consecução dos
objetivos previstos.

Depende das questões elaboradas na avaliação sob
a competência docente de proporcionar ao aluno a
apreensão do conteúdo.

1,0

Pontuação Máxima Possível
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Critério de Avaliação de Prova Prática para o CARGO DE INSTRUTOR DE NÍVEL
MÉDIO - TÉCNICO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS - MECÂNICA
Os candidatos à vaga serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados abaixo, para
classificá-los à terceira etapa do processo seletivo, observadas as pontuações discriminadas no
quadro abaixo. Para a nota de cada candidato dependerá do desenvolvimento do trabalho por
ele elaborado.
(Elaborar o Relatório do ensaio).
COMPETÊNCIA
I – Identificação do item da
Norma Técnica Brasileira
aplicável.
II – Identificação do
instrumento a ser utilizado no
ensaio.

INDICADORES
O item de norma estabelece os
indicadores de aceitação ou rejeição
do produto mecânico.
O instrumento estabelece o critério
de medição do ensaio.

O ensaio estabelece a conformidade
do produto mecânico
O relatório final estabelece o
entendimento técnico, pelo
IV – Relatório Final
candidato, do ensaio, a luz da
Norma.
Pontuação Máxima Possível

III – Realização do ensaio

PONTUAÇÃO
2,0
2,0
4,0
2,0
10,0

 Tempo de duração da prova prática: 3,0 horas.
 Será disponibilizado ao candidato cópia da Norma Técnica e duas peças do produto
mecânico.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________,RG______________________
declaro

abrir

mão

da

vaga

temporariamente,

para

o

cargo

_____________________________________________________________,

de
regido

pelo Processo Seletivo nº 168/2012 do SENAI, em virtude de não ter disponibilidade.
Solicito a minha permanência no cadastro reserva em último lugar.

SÃO LUÍS/MA, _____ de _________________de 2012.

___________________________________________________
Assinatura
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