CONCURSO “ALUNO DESTAQUE DO SENAI”
No ano em que o SENAI completa 65 anos, a entidade do Sistema FIEMA vai
homenagear o aluno maranhense que mais fez cursos na instituição (cursos
presenciais ou a distância), em qualquer uma das unidades fixas ou móveis do SENAI,
em todo o Maranhão. Para isso, está lançando o concurso “Aluno Destaque do SENAI”,
onde o estudante que tiver o maior número de certificados, emitidos pelo SENAI
Maranhão, será homenageado no dia da solenidade de comemoração do aniversário
da entidade, dia 24 de maio, em São Luís. Para participar, os candidatos devem enviar
os certificados, nome completo, CPF, endereço e telefones para o e-mail
janainnapinheiro@fiema.org.br ou, em São Luís, apresentá-los na sede do
Departamento Regional do SENAI, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque,
s/n, Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, para que sejam validados pela área
técnica da Instituição. A divulgação do concurso se dará apenas nas redes sociais e no
site do Sistema FIEMA – www.fiema.org.br.
Podem concorrer ao concurso os alunos que fizeram cursos presenciais ou a distância
nas seguintes modalidades:






Iniciação profissional;
Aperfeiçoamento profissional;
Qualificação profissional;
Aprendizagem industrial básica;
Habilitação técnica de nível médio;

Obs.: Certificados de cursos transversais, a distância, não são válidos para este
concurso.
Quem pode participar?
 Ex-alunos e alunos do SENAI da capital e interior, com certificados nos cursos
presenciais ou a distância, nas modalidades acima citadas.
Etapas e período:
 1ª etapa (25 de abril a 10 de maio) – Prazo para os participantes enviarem
seus certificados, nome completo, CPF e contatos telefônicos e endereço para o
e-mail janainnapinheiro@fiema.org.br. O concurso será divulgado somente nas
redes sociais do SENAI e no site do Sistema FIEMA;
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 2ª etapa (11 a 15 de maio) – Divulgação do vencedor (aluno com mais
certificados no SENAI) nas redes sociais do SENAI e site do Sistema FIEMA;
 3ª etapa (24 de maio) – O vencedor receberá uma homenagem na solenidade
comemorativa dos 65 anos do SENAI, na Casa da Indústria Albano Franco.
Como enviar os certificados?
 As imagens dos certificados devem ser enviados por e-mail, em formato PDF,
JPEG ou PNG, com qualidade para visualização e validação;
 No e-mail, o concorrente precisa informar seus dados pessoais, conforme
sinalizado na descrição desse concurso.
Resultado:



O participante que apresentar o maior número de certificados será o vencedor
no Concurso Aluno Destaque do SENAI;
O resultado do concurso será divulgado no dia 15 de maio de 2018, por meio
das redes sociais do SENAI no Facebook e Instagram (senaimaranhao) e no site
do Sistema FIEMA (www.fiema.org.br).

Reconhecimento:


No dia 24 de maio de 2018, no Auditório Alberto Abdalla, localizado na sede da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), em São Luís, o
Aluno Destaque do SENAI receberá uma homenagem durante o evento
comemorativo dos 65 anos do SENAI.
OBS.: Se o aluno eleito não residir em São Luís/MA, este terá suas despesas
pagas pelo SENAI/MA, para participar do evento comemorativo.
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