FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI PORTO ALEGRE
Mantida pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – 2020/1
1. ABERTURA
A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, de acordo com a legislação
vigente, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo do 1º
semestre de 2020 com possibilidade de 3 (três) períodos para ingresso
denominado I, II e III.
2. CURSOS E VAGAS
São disponibilizadas 160 vagas para o Processo Seletivo 2020, distribuídas
conforme Tabela 1.
Turno – Vagas

Curso Superior de Tecnologia em:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Portaria de Reconhecimento nº 578 de 09/06/2017 – DOU de
12/06/2017.

Automação Industrial

Noite – 25 vagas
Noite – 60 vagas

Portaria Renovação de Reconhecimento nº 1.093 de
24/12/2016 – DOU 30/12/2015.

Redes de Computadores
Portaria de Reconhecimento nº 445 de 19/05/2017 – DOU
de 22/05/2017.

Sistemas Embarcados
Portaria de Reconhecimento nº 1.109 de 25 de outubro de
2017 – DOU de 26/10/2017.

Sistemas de Telecomunicações

Noite – 25 vagas
Noite – 25 vagas
Noite – 25 vagas

Portaria Renovação de Reconhecimento nº 658 de
28/09/2018 – DO U de 01/10/2018.

Tabela 1 - Cursos e vagas disponíveis

3. FORMAS DE SELEÇÃO
Para ingresso nos cursos, no 1º semestre de 2020, o candidato tem duas
formas de seleção, devendo optar por uma delas:
1. Realização da Prova de Seleção, ou;
2. Aproveitamento dos resultados obtidos no ENEM – Exame Nacional de
Ensino Médio, a partir do ano de 2015, em substituição à Prova de Seleção,
valendo, neste caso, para sua classificação, a média das notas do ENEM. O
candidato deve fazer a sua inscrição no site www.vestibularsenairs.org.br e
entregar o comprovante legal com as notas do ENEM na secretaria da
Faculdade, até a data limite descrita na Tabela 2, não sendo aceito
posteriormente.

I

Data limite para entrega da
documentação do ENEM
21/02/2020

II

27/04/2020

Ingresso

III

15/06/2020

4.3 Manual do Candidato
O Manual do Candidato contendo detalhamento, instruções, normas e critérios
pertinentes a este Processo Seletivo, em conformidade com a legislação
vigente, complementa este Edital.
O Manual do Candidato está disponível no site www.vestibularsenairs.org.br.
4.4 Necessidades Especiais
Candidato com qualquer tipo de necessidade especial – permanente ou
transitória – que precise de atendimento diferenciado e/ou tempo adicional para
realização da prova deve indicar na ficha de inscrição (em local próprio) o tipo
de necessidade e procurar a Secretaria Acadêmica até 01(uma) semana antes
da data e horário agendado para realização da prova e entregar documento
comprobatório.
A solicitação será atendida dentro das possibilidades técnicas e físicas da
Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
5. PROVA DE SELEÇÃO
A prova de seleção é constituída por uma prova de Redação em Língua
Portuguesa.
5.1 Documentação
Para realizar a prova o candidato deve apresentar um documento de identidade
original com foto recente.
5.2 Data e Horário
A prova do processo seletivo acontecerá em data agendada nos períodos
descritos na Tabela 4.
Ingresso

Período de Realização da Prova

I

26/07/2019 a 21/02/2020

II

26/02/2020 a 24/04/2020

III

26/02/2020 a 12/06/2020
Tabela 4 – Períodos de prova

6. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados, dentro da data da realização da prova, em
ordem decrescente da pontuação obtida na prova de seleção.
Em caso de empate, a classificação se dará em ordem decrescente de idade.
6.1 Divulgação dos resultados
O resultado da prova de seleção será informado via telefone e e-mail, em até
dois dias úteis, após a realização da prova.

Tabela 2 - Prazos ENEM

4. INSCRIÇÃO
Somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o
Ensino Médio ou que possuam o Certificado de Conclusão deste nível de
ensino pela via regular ou da suplência (Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de
2002, do Ministério da Educação).
Após efetuada a inscrição a Faculdade entrará em contato com o
candidato para agendar a data da realização da prova.
4.1 Período e Local
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente via
internet, no site www.vestibularsenairs.org.br, nos períodos descritos na Tabela
3.
Ingresso

Período de Inscrição

I

25/07/2019 a 20/02/2020

II

25/02/2020 a 23/04/2020

III

25/02/2020 a 11/06/2020
Tabela 3 – Períodos de inscrição

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre disponibilizará computadores
com acesso à internet, para as inscrições, em sua sede, na Avenida Assis
Brasil, 8450 – Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, no período de inscrição, de
segunda a sexta-feira no horário das 8h30min às 21h.
4.2 Taxa
A taxa de Inscrição será substituída por um alimento não perecível que pode
ser 1kg de arroz ou feijão ou 2 litros de leite longa vida. O alimento deverá
ser entregue na secretaria da Faculdade no dia da prova. A arrecadação será
doada para instituições com fins sociais.

6.2 Matrícula
Informações e condições gerais para matrícula estão contidas no Manual do
Candidato.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
De acordo com o Inciso II do Art. 44, da LDB nº. 9.394, de 1996, o candidato
que não comprovar, no ato da matrícula, a conclusão do Ensino Médio perderá
o direito à vaga mesmo que seu nome conste na relação dos candidatos
classificados.
Informações sobre os cursos, início das aulas, valores financeiros, datas e
documentações para matrícula são encontradas no Manual do Candidato.
As turmas somente serão formadas com o preenchimento total das vagas
oferecidas.
Situações imprevistas e casos omissos serão resolvidos soberanamente pela
Comissão do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto
Alegre.
Porto Alegre, 20 de junho de 2020.

Márcio Rogério Basotti
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
Publique-se.

