PROCESSO SELETIVO N.º 001/2017.
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 021/2015 do Conselho Nacional.
QUADRO DE VAGAS:
Local da vaga: BACABAL/MA.
CARGO

OCUPAÇÃO

Nº DE VAGAS

TRAINEE

INSTRUTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

01

Local da vaga: IMPERATRIZ/MA.
CARGO

OCUPAÇÃO

Nº DE VAGAS

TRAINEE

INSTRUTOR DE MOVELARIA

01

Local da vaga: SÃO LUÍS/MA.
CARGO

OCUPAÇÃO

Nº DE VAGAS

TRAINEE

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
– GESTÃO DE REDES DE COMPUTADORES

01

TRAINEE

INSTRUTOR DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA

01

TRAINEE

INSTRUTOR DE VESTUÁRIO

01

Entende-se por Cadastro Reserva, quando pode ou não ocorrer à contratação dentro do prazo de validade do seletivo,
que é de 01 ano podendo ser prorrogado por mais 01 ano.

1.

PERFIL / CARGO / FUNÇÃO

1.1.

Todos os cargos exigem conhecimento em Informática básica.

1.2.
São ofertados os seguintes benefícios: Plano de Assistência Médica, Auxílio Alimentação, Previdência
Complementar, Seguro de Vida, Auxílio Funeral, Vale Transporte e Auxílio Creche.
1.2.1.
horas.

O benefício de Auxílio Alimentação será oferecido para os cargos com contratação de mensalista por 220

1.3.
As principais atribuições bem como descrição sumária de cada cargo estão descritas no Anexo II desse
documento.
1.4.
Cargo

Perfil

Tipo de Contrato

Carga Horária
Mensal

Salário

Trainee Instrutor de
Construção
em Alvenaria

Curso
Técnico
completo
em
Edificações com carga horária mínima
de 1.400 horas ou ter sido competidor
da Etapa Nacional da Olímpiada do
Conhecimento/SENAI.

Prazo Determinado
de 01 ano

220 horas /
mensais

R$ 1.418,67
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Trainee Instrutor de
Construção
Civil –
Aplicação de
Revestimento
Cerâmico

Curso
Técnico
completo
em
Edificações com carga horária mínima
de 1.400 horas ou ter sido competidor
da Etapa Nacional da Olímpiada do
Conhecimento/SENAI.

Prazo Determinado
de 01 ano

220 horas /
mensais

R$ 1.418,67

Trainee Instrutor de
Movelaria

Curso Técnico completo em Madeira e
Mobiliário com carga horária mínima
de 1.400 horas ou ter sido competidor
da Etapa Nacional da Olímpiada do
Conhecimento/SENAI.

Prazo Determinado
de 01 ano

220 horas /
mensais

R$ 1.418,67

Trainee Instrutor de
Tecnologia da
Informação–
Gestão de
Redes de
Computadores

Curso Técnico completo de Redes de
Computadores com carga horária
mínima de 1.400 horas ou ter sido
competidor da Etapa Nacional da
Olímpiada do Conhecimento/SENAI.

Prazo Determinado
de 01 ano

220 horas /
mensais

R$ 1.418,67

Trainee –
Instrutor de
Vestuário

Curso
Técnico
completo
em
Tecnologia da Moda com carga horária
mínima de 1.400 horas ou ter sido
competidor da Etapa Nacional da
Olímpiada do Conhecimento/SENAI.

Prazo Determinado
de 01 ano

220 horas /
mensais

R$ 1.418,67

2.

CRONOGRAMA DO SELETIVO.
ETAPA

Inscrição

DATA

08/05/2017
a
16/05/2017

HORA

LOCAL

BACABAL: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica - Bacabal, situada na Rua Frederico
Leda, s/n.º, Bairro Centro, Bacabal/MA.
IMPERATRIZ: Centro de Educação Profissional e
8h00min às 11h30min Tecnológica - Imperatriz, situada na Av. da
Juventude, s/nº, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz
e das
/MA.
14h00min às 17h30min SÃO LUÍS: Departamento Regional do SENAI/MA
– Coordenadoria de Gestão de Pessoas, situado na
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n. º, 1.º andar,
Edifício Casa da Indústria, Bairro Cohama, São
Luís/MA.
BACABAL: Centro de Educação Profissional e
08h30min às 11h30min Tecnológica - Bacabal, situada na Rua Frederico
Leda, s/n.º, Bairro Centro, Bacabal/MA.

Prova Objetiva

20/05/2017

IMPERATRIZ: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica - Imperatriz, situada na Avenida da
08h30min às 11h30min
Juventude, s/nº, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz
/MA
SÃO LUÍS: Centro de Educação Profissional e
08h30min às 11h30min Tecnológica – Distrito Industrial, situado na BR
135, Km 5, Tibiri São Luís/MA.

PROCESSO SELETIVO SENAI Nº 001/2017

Página 2

Divulgação do
Gabarito

22/05/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Resultado da
Prova Objetiva

23/05/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Convocação para a
Prova Técnica

25/05/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

08h00min às 12h00min BACABAL: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica - Bacabal, situada na Rua Frederico
/
Leda, s/n.º, Bairro Centro, Bacabal/MA.
13h00min às 14h00min
IMPERATRIZ: Centro de Educação Profissional e
08h00min às 12h00min Tecnológica - Imperatriz, situada na Avenida da
Juventude, s/nº, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz
/
13h00min às 14h00min /MA.
Prova Técnica

29/05/2017
a
06/06/2017

08h00min às 12h00min
/
13h00min às 14h00min

Trainee - Instrutor de Tecnologia da Informação
e Instrutor de Vestuário:
SÃO LUÍS: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica – Raimundo Franco Teixeira, situado
na Avenida Getúlio Vargas, 2888, Monte Castelo,
São Luís/MA.

Trainee - Instrutor de Construção Civil 08h00min às 12h00min Alvenaria:
SÃO LUÍS: Centro de Educação Profissional e
/
13h00min às 14h00min Tecnológica – Distrito Industrial, situado na BR
135, Km 5, Tibiri São Luís/MA.
Resultado da
Prova Técnica

14/06/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Convocação para
Entrevista

14/06/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Entrevista

26/06/2017
a
28/06/2017

A partir das 08h00min

BACABAL: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica - Bacabal, situada na Rua Frederico
Leda, s/n.º, Bairro Centro, Bacabal/MA.
IMPERATRIZ: Centro de Educação Profissional e
Tecnológica - Imperatriz, situada na Av. da
Juventude, s/nº, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz
/MA.
SÃO
LUÍS:
Departamento
Regional
do
SENAI/MA, situado na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, s/n. º, 1.º andar, Edifício Casa da
Indústria, Bairro Cohama, São Luís/MA.

Resultado Final

06/07/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0
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2.1.
Será de responsabilidade do candidato a busca pelas informações referentes a cada nova etapa do Processo
Seletivo.

3.

INSCRIÇÃO

3.1.
As inscrições iniciarão no dia 08 de maio de 2017 e poderão ser realizadas até o dia 16 de maio de 2017,
podendo ser prorrogadas a critério do SENAI/MA.
3.2.
Os interessados em participar do processo seletivo deverão se apresentar portando documento de identificação
original, conforme item 11.12. no horário das 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min nos endereços
informados no item 2 apresentando a ficha de inscrição (Anexo I) e 02 cópias do currículo vitae.
3.3.
O SENAI/MA dispõe do direito de só acatar inscrição daquele que atender a todos os requisitos exigidos no
presente Processo Seletivo.
3.4.
O candidato que estiver impossibilitado de comparecer para realizar sua inscrição deverá fazer procuração
pública, para este fim, onde ficará explícito o motivo de sua ausência e o nome e do seu representante para a inscrição.

4.

PROVA OBJETIVA

4.1.
Os candidatos deverão comparecer à Prova Objetiva munidos de carteira de identidade original, comprovante
de inscrição e caneta esferográfica transparente, tinta azul ou preta.
4.2.
A Prova Objetiva será realizada nos endereços, conforme informado no item 2, no dia 20 de maio de 2017 das
08h30min às 11h30min.
4.3.
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será a avaliação do nível de Conhecimentos
Específicos e Noções de Informática, com questões objetivas de múltipla escolha, segundo conteúdo programático
disposto no Anexo II.
4.3.1.

A Prova Objetiva será composta de:
 15 (quinze) questões de conhecimento específico, onde cada questão valerá 0,5 (cinco décimos) de pontos,
totalizando 7,5 (sete e meio) pontos.
 05 (cinco) questões de conhecimento de informática, onde cada questão valerá 0,5 (cinco décimos) de
pontos, totalizando 2,5 (dois e meio) pontos.

4.3.2. A nota mínima da Prova Objetiva para que o candidato seja considerado aprovado e permaneça no Processo
Seletivo é 7,0 (sete) pontos.
4.4.
O gabarito oficial da Prova Objetiva será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 e no
dia 22 de maio de 2017, a partir das 16h00min.
4.5.
O resultado da Prova Objetiva será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 23
de maio de 2017, a partir das 16h00min.

5.

PROVA TÉCNICA.

5.1.
Os candidatos aprovados na Prova Objetiva serão convocados para Prova Técnica conforme programação
divulgada no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 25 de maio de 2017, a partir das 16h00min.
5.2.
Os candidatos deverão comparecer à Prova Técnica munidos de carteira de identidade original e comprovante
de inscrição. A Prova Técnica será realizada no período de 29 de maio a 06 de junho de 2017, conforme cronograma
do item 2, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
5.3.
Para cada ocupação será definida uma Prova Técnica, a ser executada pelos candidatos, sendo dividida em
duas etapas: Ambientação e Execução.
5.3.1. Os participantes terão 30 minutos para se Ambientarem e testarem os equipamentos, materiais e processos que
serão utilizados na prova, sob orientações dos Avaliadores.
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5.3.2. Nas ocupações onde envolvam revezamento de máquinas pelos candidatos, os tempos de utilização dos
equipamentos obedecerão cronograma definido pelo Avaliador.
5.3.3. Aos candidatos serão permitidos questionamentos e esclarecimentos de dúvidas sobre os equipamentos,
materiais e processos durante o período de ambientação, conforme item 5.3.1.
5.3.4.

Os candidatos devem esperar as ordens do Avaliador para início e término da etapa de execução.

5.4.
O não cumprimento das instruções e normas de segurança incorrerá ao candidato perda de pontuação por
segurança inadequada. A continuidade de práticas inseguras pode resultar em afastamento temporário ou permanente da
etapa da Prova Técnica.
5.5.
Se qualquer candidato se acidentar ou adoecer (no momento da prova), deverá informar imediatamente o
incidente ao Avaliador. O tempo perdido durante o incidente não será reposto.
5.6.

Serão disponibilizados no site da FIEMA www.fiema.org.br/editais/3/0 os seguintes documentos:


Documentação de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho.



Documentação de Infraestrutura / Base Tecnológica.



Critérios da avaliação da Prova Técnica.

5.7.
A Prova Técnica será de caráter eliminatório e classificatório e terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos,
conforme os critérios de avaliação contidos no Anexo II.
5.8.
A média mínima da Prova Técnica para que o candidato seja considerado aprovado e permaneça no Processo
Seletivo é 7,0 (sete) pontos.
5.9.
O resultado da Prova Técnica será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 14
de junho de 2017, a partir das 16h00min.

6.

ENTREVISTA

6.1.
Os candidatos aprovados na Prova Técnica serão convocados para Entrevista conforme programação divulgada
no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 14 de junho de 2017, a partir das 16h00min.
6.2.
A etapa de Entrevista é de caráter classificatório e consiste na verificação de aspectos técnicos e
comportamentais exigidos pelo cargo em questão, seguindo os critérios de avaliação contidos no Anexo III.
6.3.
A Entrevista terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos e será realizada na data, horário e local divulgados
para cada candidato apto para esta etapa.
6.4.

O candidato que não comparecer à Entrevista receberá nota 0,0 (zero).

6.5.
Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista no horário predeterminado, apresentando documento
de identificação.
6.6.
O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no
dia 06 de julho de 2017, a partir das 16h00min.

7.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

7.1.

A nota de cada etapa será expressa em números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) a 10 (dez).

7.2.
O resultado final será obtido pela média aritmética simples da Prova Objetiva, Prova Técnica e Entrevista,
somadas e dividas por 03 (três). A classificação dos aprovados neste processo seletivo será definida de acordo com a
ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção de pessoas.
7.3.
A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado neste Processo Seletivo é 7,0 (sete)
pontos.

8.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE.

8.1.

Os critérios utilizados para desempate serão na ordem indicada:
1º: Maior nota na Prova Técnica;
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2º: Maior nota na Prova Objetiva;
3º: Maior nota de Entrevista.

9.

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

9.1.
O SENAI/MA sempre se pautou pela não discriminação de qualquer deficiência e pela inserção social,
independentemente de limitações físicas.
9.2.
O candidato com deficiência deverá, no ato de sua inscrição, declarar-se como tal, comprovando sua
deficiência 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).
9.3.
O candidato com deficiência participará do processo seletivo 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.
9.4.
O candidato que se declarar pessoa com deficiência deverá submeter-se a exame médico promovido pelo
SENAI/MA, antes da realização da admissão, que verificará sobre a sua condição, bem como a compatibilidade entre as
atribuições do cargo e a referida deficiência.
9.5.
O não comparecimento ou a reprovação no exame médico acarretará perda do direito à vaga reservada ao
candidato em tais condições.
9.6.
O candidato com deficiência reprovado no exame médico, em virtude de incompatibilidade da deficiência com
as atribuições do cargo, será eliminado do processo de seleção.

10.

ADMISSÃO.

10.1.
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 somente após a
assinatura do contrato de trabalho e apresentação de toda documentação exigida no presente Edital.
10.2.
O candidato será eliminado do Processo Seletivo se, a qualquer tempo, for verificado que ele não atende a
qualquer um dos requisitos estabelecidos nas normas deste processo seletivo.

11.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

11.1.
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.
11.2.

Não caberá recurso para os resultados de nenhuma etapa deste Processo Seletivo.

11.3.
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de publicação dos candidatos
aprovados. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Direção Regional do SENAI.
11.4.
A convocação do candidato aprovado será realizada através do site do Sistema FIEMA, devendo o candidato se
apresentar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. Será automaticamente
eliminado o candidato que não comparecer ao término do prazo estabelecido.
11.5.
O candidato que, no momento da convocação, desistir da vaga, deverá informar sua desistência por meio de
Declaração (Anexo V).
11.6.
Fica assegurado ao SENAI/MA o direito de adiar, suspender ou anular o processo seletivo antes da assinatura
da CTPS ou mesmo quando se tratar de contratação imediata, sem que caiba qualquer indenização aos candidatos.
11.7.
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.
11.8.
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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11.9.
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 suas alterações.
11.10. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas
deste processo de seleção.
11.11.

Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso de candidatos nos locais de prova após o seu início.

11.12. 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).
11.13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o comprovante de inscrição devidamente assinado e
carimbado pelo SENAI/MA, 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.
11.14. Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura
do portador.
11.15. 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.
11.16.

Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

11.17. É de responsabilidade do candidato informar ao SENAI/MA qualquer alteração de endereço ou número de
telefone.
11.18. O candidato aprovado, quando convocado, 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 for 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;



Certidão do PIS (emitido pela Caixa Econômica Federal), em caso de reemprego;



Cópia e original da Carteira Nacional de Habilitação, caso a função seja de Motorista;



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;
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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.

11.19. O contrato de trabalho será firmado por prazo determinado de 01 (um) ano e poderá ser transformado
em prazo indeterminado passando de Trainee para Instrutor de Ensino Médio, dependendo da necessidade da
instituição.
11.20. 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 Instituição.
11.21.

O candidato deverá ter disponibilidade para viagens a trabalho, por todo território nacional.

11.22. 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.
11.23. 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.
11.24.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Regional do SENAI/MA.

São Luís, 08 de maio de 2017.
Marco Antonio Moura da Silva
Diretor Regional do SENAI/MA.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo N.º 001/2017
CARGO: _________________________________________________________________________________
(Favor preencher todos os campos apresentados neste formulário. Utilize letra de forma).
❏ São Luís

LOCAL DA VAGA:

❏ Bacabal

❏ Imperatriz

1. Dados pessoais
Nome: __________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/______ CPF: _________________________ RG: ___________________________
Endereço:________________________________________________________________________________________
Telefone Fixo: ___________________ Celular: ___________________Telefone para recado: ____________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________
2. Informações adicionais
É deficiente?
❏ Não

❏ Sim

Tipo de deficiência: ____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações são verdadeiras e que recebi o meu comprovante de
inscrição referente a este Processo Seletivo.
São Luís/MA, ________ de ___________________ de ____________.
_____________________________________________________
Assinatura do Candidato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO RG Nº
PROCESSO SELETIVO: Nº 001/2017 – ___________________/MA
NOME DO CANDIDATO:
CARGO:
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI/MA, realizará a Prova Objetiva no dia 20 de maio de 2017.
O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. O candidato
que chegar após o horário de início - 08h30min - não realizará a prova e estará, automaticamente, eliminado do
Processo Seletivo.
ATENÇÃO
No dia da realização da prova o candidato deverá portar, apenas:
 Este comprovante de inscrição (entregar ao fiscal);
 Documento de identificação original;
 Caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.
O descumprimento de qualquer item de obrigação do candidato acarretará na sua eliminação do Processo Seletivo.
Responsável pela inscrição:
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TRAINEE - INSTRUTOR DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:

Elaboração de Orçamento. (Revestimento Cerâmico). Tecnologia dos materiais da Construção Civil –
Aglomerante, Agregado, Tipos e Características. Edificações: Tecnologia da Construção, Operações de Confecções de
Alvenaria, Ferramentas e Instrumentos. Segurança do Trabalho – EPIs, EPCs, Higiene do Trabalho. Norma de
Representação de Projetos de Arquitetura (NBR 6492) - Projetos Arquitetônico, Escala, Desenho Técnico. Fundações –
Conceitos, Tipos, Classificação.

Noções de Informática - 02 (dois) questões:

Sistema operacional Windows, Noções do ambiente Microsoft Office, Conceitos relacionados à
Internet, Navegadores, Correio eletrônico, Segurança da informação.

TRAINEE - INSTRUTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:

Elaboração de Orçamento (Blocos Cerâmicos, Concretos, Argamassa). Tecnologia dos materiais da
Construção Civil – Aglomerante, Agregado, Tipos e Características. Argamassas de assentamento, Argamassas de
Assentamento de Revestimentos. Substratos. Norma de Representação de Projetos de Arquitetura (NBR 6492) Projetos Arquitetônico, Escala, Desenho Técnico. Placas Cerâmicas para Revestimento – Tipos, Classificação, Classe de
Resistência a Abrasão, Classificação de suas características quanto a absorção de água. Edificações: Tecnologia da
Construção: Operações de Confecções de Aplicação de Revestimento Cerâmico, Ferramentas e Instrumentos.
Segurança do Trabalho – EPIs, EPCs, Higiene do Trabalho.

Noções de Informática - 02 (dois) questões:

Sistema operacional Windows, Noções do ambiente Microsoft Office, Conceitos relacionados à
Internet, Navegadores, Correio eletrônico, Segurança da informação.

TRAINEE - INSTRUTOR DE MOVELARIA
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:

Normas ISO que regem os desenhos. Geometria e trigonometria. Desenho assistido por computador.
Tios de materiais. Equipamentos. Ferramentas. Instrumentos. Equipamentos. Tipos de acessórios. Tipos de madeira.
Técnicas de fabricação de moveis. Segurança do trabalho.

Noções de Informática - 02 (dois) questões:

Sistema operacional Windows, Noções do ambiente Microsoft Office, Conceitos relacionados à
Internet, Navegadores, Correio eletrônico, Segurança da informação.
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TRAINEE - INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO– GESTÃO DE REDES DE
COMPUTADORES
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:

Cisco: Configuração de um Sistema Operacional de RedeProtocolos e Comunicações de Rede.
Camadas do Modelo OSI e do Modelo TCP-IP. Endereçamento (IPv4 e IPv6). Divisão de Redes (IPv4 e IPv6). Conceitos e
configurações Básicas de Switch e Roteadores. Vlans. Roteamento entre Vlans. Roteamento Estático e Dinâmico (IPv4
e IPv6). Lista de Controle de Acesso (IPv4 e IPv6). OSPF Multiárea. DHCP (IPv4 e IPv6). Conversão de Endereço de Rede
para IPV4. Redundância de LAN. Agregação de Links. LAN sem fio. SSH. TFTP. NTP. Configurações avançadas de EIGRP.
Projeto de Rede Hierárquico. Conexão a WAN. Conexões POINT-TO-POINT. Frame Relay. Proteger a conectividade de
Site para Site. Monitoramento de Rede. Configurações Basicas e Avançadas do ASA (Firewall). VPN (ASA e Roteador).
Conhecer IPV4 e IPV6. NAT-PT. Voz sobre IP: Comunicação entre Telefones IP, Diall peer, Call Park, Call Forward e Dual
line. QoS. 6in4.

Linux: Endereçamento IPv4 e IPv6. Configurar Nome e Domínio. Comandos Essenciais e Avançados.
Administração do Shell. Instalar Gerenciar de Pacotes em Alto Nível. Compilar Programas e Bibliotecas. Gerenciar
Processos. Manipular Hardware e Dispositivos. Utilizar Compactadores e Empacotadores. Automatizar tarefas com
Shell. Administrar Usuários. Ajuste de Hora com o Servidor. Compiladores do Kernel. Gerenciadores de Boot. Servidor
de Impressão. Firewall. DHCP (Relay, Primário e Secundário). DNS (Primário e Secundário). DDNS. Sites Maliciosos. CA.
Web. Configuração de Paginas HTTP/HTTPS. E-mail (Com autenticação SSL/TLS). LDAP. Proxy. VPN (Com autenticação
SSL/TLS). FTP (Com autenticação SSL/TLS). SSH. TFTP. TripWire. RAID e LVM. Criptografia. Proxy Reverso (Com
autenticação SSL/TLS). NTP. Rsyslog. Rotas Estáticas Permanentes. Compartilhamento de Arquivos. Configuração de
Vlans. Roteamento entre Vlans. Scripts. Backups. Roteamento Dinâmico.

Windows: Configurar Nome e Dominio. Endereçamento IPv4 e IPv6. AD DS. AD CS. DNS. NAP. IIS.
NAP. Compartilhamento de Arquivos. RADIUS. VPN. Configuração de Paginas HTTP/HTTPS. Direct Access. GPO e PSO.
Criar Usuários e Grupos. RDS. WDS. Roteamento Estático. Roteamento Dinâmico. NAT. Quota de Disco. RAID. Perfil
Móvel. Pastas Home. Migração de Serviços e Servidores. Scripts.Configuração de Relação de Confiança.

Noções de Informática - 02 (dois) questões:

Sistema operacional Windows, Noções do ambiente Microsoft Office, Conceitos relacionados à
Internet, Navegadores, Correio eletrônico, Segurança da informação.

TRAINEE – INSTRUTOR DE VESTUÁRIO
Conhecimentos Específicos - 15 (quinze) questões:

Mercado da moda. Equipamentos. Máquinas de costura. Ferramentas. Instrumentos. Acessórios.
Materiais. Modelagem. Draping/Moulage. Designer. Leitura e interpretação de desenho técnico. Desenho assistido
em computador. Softwares. Tipos de tecidos. Produtos. Acessórios. Técnicas e corte. Técnicas de costura. Técnicas de
acabamento. História da moda. Segurança no trabalho.

Noções de Informática - 02 (dois) questões:

Sistema operacional Windows, Noções do ambiente Microsoft Office, Conceitos relacionados à
Internet, Navegadores, Correio eletrônico, Segurança da informação.
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ANEXO III
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

Na etapa de Entrevista, o candidato será avaliado quanto a aspectos técnicos (conhecimentos e experiência
profissional) e aspectos comportamentais (habilidades e atitudes exigidas para o cargo).
Após a entrevista, o candidato será pontuado em cada uma das competências predefinidas pelos
entrevistadores, considerando o nível de proficiência apresentado durante a avaliação, conforme tabela abaixo:

ESCALA

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Atende com destaque

Supera expectativas na apresentação da competência.

1,00

Atende plenamente

Apresenta a competência em nível compatível ao padrão requerido.

0,75

Atende parcialmente

Apresenta indicativos da competência, porém, em nível abaixo do padrão requerido.

0,50

Não atende

Não apresenta indicativos da competência.

0,00

Nota final da entrevista =

Nota do entrevistador 1 + Nota do Entrevistador 2 + Nota do entrevistador n
Número de Entrevistadores
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________, RG nº ________________________
declaro abrir mão da vaga para o cargo de __________________________________________________________,
regido pelo Processo Seletivo nº 001/2017 do SENAI/__________________/MA, em virtude de não ter disponibilidade.

_____________________/MA, ________ de _________________________de 2017.

_______________________________________________________________
Assinatura
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