CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ROBERTO BARBOSA RIBAS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Curso de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo (DUAL)
EDITAL 03/2022 – CADASTRO DE CANDIDATOS APRENDIZES EMPRESA FEMSA.

1. ABERTURA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio
Grande do Sul, por meio do Centro de Formação
Profissional Roberto Barbosa Ribas – SENAI Santa
Maria, de acordo com a legislação vigente, torna pública
a abertura de inscrições no Processo Seletivo Principal
e Suplentes para o preenchimento de aproximadamente
25 vagas de cotistas para a empresa FEMSA no curso
de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo
(DUAL).

matrícula
3.3– Período e Local da Inscrição
PERÍODO
09/07 à 17/07/22

LOCAL
Link SENAI
www.senairs.org.br/jovemaprendiz

4. PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO –

2. CURSO
Curso

Turno

Vagas

Duração

Assistente
Administrativo
(DUAL)

Manhã

25

1.600 horas

3. INSCRIÇÕES (09 A 17/07/2022)
3.1- CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
O candidato com deficiência deverá especificar, no ato
da inscrição, a categoria de deficiência, bem como
solicitar, por meio de requerimento específico, o tipo de
recurso de acessibilidade e ajuda técnica necessária para
realização da avaliação. O formulário do requerimento
encontra-se no ANEXO I deste Edital, sendo opcional
ao candidato a realização da prova, podendo o
mesmo apenas manifestar seu interesse em realizar o
curso, ficando automaticamente incluído seu nome
no cadastro de Aptos.
3.2 O requerimento de solicitação de recurso de
acessibilidade deverá ser entregue na Secretaria da
Escola ou encaminhado para o senai.santamaria
@senairs.org.br
3.3 Caso o candidato com deficiência encontre
dificuldade para realizar inscrição deverá entrar contato
com a Secretaria da Escola do CFP SENAI SANTA
MARIA pelo telefone (55) 3220 5110 ou pelo e-mail:
senai.santamaria@senairs.org.br
3.4 – Requisitos imprescindíveis para Inscrição
Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos
que:
✓ Possuam o Ensino Médio completo ou em
andamento (no turno da tarde ou noite)
✓ Possuam de 16 a 23 anos no momento da

4.1. Prova de Seleção (20/07/22 - ONLINE)
4.2. Horário: 08:30 às 11:30, aluno terá até as 09:30 para
entrar na prova.
A prova teórica de seleção é constituída por 20 questões
de Língua Portuguesa e 20 questões de Matemática,
ambos do currículo do 9° ano do Ensino Fundamental.
4.2. Os candidatos aptos serão encaminhados para a
empresa FEMSA para dar continuidade no processo
seletivo.
4. RESULTADO FINAL (22/07/22)
Serão selecionados 25 candidatos na prova para o
preenchimento das vagas da FEMSA, 05 candidatos
ficarão como Suplentes, caso haja alguma desistência.
5. MATRÍCULAS NO SENAI (01/08/22 à 04/08/22 das
08:30 ÀS 11:45 e das 13:30 às 19:00)
5.1. Documentos Imprescindíveis para Matrícula no
SENAI: RG, CPF, atestado matrícula ou histórico escolar
do ensino médio, comprovante de residência, RG e CPF
do responsável se aluno for menor.
6. INÍCIO DAS AULAS
As aulas terão início às 08h do dia 15/08/2022.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
Situações imprevistas e casos omissos serão resolvidos
soberanamente pela Comissão do Processo Seletivo do
Senai Santa Maria.

CRONOGRAMA COMPLETO

DATA

HORÁRIO

ETAPA

20/07/2022

8h

PROVAS

22/07/2022

A PARTIR DAS 14:00

DIVULGAÇÃO DO
RESULTADOS DA PROVA
NO LINK DA INSCRIÇÃO

08:15 às 11:45
01/08/2022
à

e das
13:30 às 19:00

MATRÍCULA NO SENAI

8:00

INÍCIO DAS AULAS DO
CURSO Assistente
Administrativo (DUAL)

04/08/2022

15/08/2022

Santa Maria, 08 de julho de 2022.

____________________________
Juliano da Silva Pereira
Gerente de Operações
Centro de Formação Profissional SENAI Roberto
Barbosa Ribas
____________________________
SPAL Indústria de Bebidas S/A - FEMSA
Publique-se.
AN E XO 1 - ( E DI TAL N º 0 3/ 20 2 2 )
REQUERIMENTO
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO
DE ACESSIBILIDADE PARA REALIZAR A PROVA DO
EDITAL Nº 03/2022– 1ª chamada.
Eu, _______________________________________,
portador do CPF _______________, venho requerer
recurso de acessibilidade para realizar a prova referente
ao Edital nº 03/2022, por ser uma pessoa com
deficiência, conforme as informações prestadas neste
requerimento e comprovadas com por meio de cópia de
atestado médico em anexo.
Pessoa com deficiência categoria da deficiência ( )
auditiva, ( ) visual ( ) física ( ) intelectual.
O requerente deverá assinalar com um X o tipo de
recurso de acessibilidade que necessita para realizar a
prova referente ao EDITAL nº 03/2022 – 1ª chamada.

Prova ampliada: Indicado para candidatos
com baixa visão ou visão monocular, essas
provas são impressas com fonte 24 e
imagem ampliadas. Os candidatos poderão
ser acomodados individualmente, se houver
necessidade de auxílio de ledor ou

transcritor.
Prova em braile: Voltada para deficientes
visuais, candidatos com baixa visão e/ou
visão monocular, as provas em braile são
transcritas segundo um código em relevo e
aplicadas em salas individuais. Neste caso,
o candidato conta com um ledor das
questões e um transcritor de respostas. ·.
Auxílio ledor: Indicado para estudantes com
deficiência
visual,
visão
monocular, deficiência intelectual, autismo,
déficit de atenção, dislexia ou discalculia. O
atendimento é prestado individualmente por
duplas de ledores, que também podem atuar
como transcritores de respostas.
Auxílio para transcrição: Candidatos com
impossibilidades de escrever ou preencher o
cartão-resposta
podem
contar
com
transcritores, que atuam em dupla e com o
apoio de ledores.
Libras: Usuários da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) também podem solicitar um
tradutor-intérprete para esclarecer dúvidas
na leitura de palavras, expressões e orações
escritas em Língua Portuguesa.
Fácil acesso: Pessoas com dificuldades de
se movimentar em decorrência da redução
da mobilidade, flexibilidade, coordenação
motora e/ou percepção têm direito a um local
de prova com acessibilidade, próximas aos
banheiros disponíveis no recinto.

