EDITAL DE SELEÇÃO
Nº 007/2020
SELEÇÃO PARA OS CURSOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SENAC DE
GRATUIDADE (PSG) DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC CAMAQUÃ
MODALIDADE TURMA EXCLUSIVA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS), no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a abertura do período de
inscrições para seleção dos cursos abaixo relacionados, integrantes do Programa SENAC
de Gratuidade (PSG) e que serão oferecidos pela Escola de Educação Profissional SENAC
CAMAQUÃ nos termos e na forma deste Edital:
1. DOS CURSOS:
1.1. Técnico em Logística
Requisito de Acesso
 Idade mínima: 16 anos
 Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.
Carga horária do curso
800 horas

Horário

Dias da Semana

Das 13h30 às 17h30

De segunda à sexta feira

Nº de vagas
30

Local de realização do curso: SENAC CAMAQUÃ – Rua Marcírio Dias Longarai, 1 - Olaria,
Camaquã - RS
1.2. Técnico em Qualidade
Requisito de Acesso
 Idade mínima: 16 anos
 Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.
Carga horária do curso
800 horas

Horário

Dias da Semana

Das 13h30 às 17h30

De segunda à sexta feira

Nº de vagas
30

Local de realização do curso: SENAC CAMAQUÃ – R. Marcírio Dias Longarai, 1 - Olaria,
Camaquã - RS
2. DA MODALIDADE DO CURSO E FORMA EXCEPCIONAL DE EXECUÇÃO DAS
AULAS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
2.1. Os cursos descritos nos itens 1.1 e 1.2 serão realizados na modalidade presencial.
Porém, em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19), os cursos inicialmente terão aulas no formato ON LINE, conforme
Portaria MEC nº 617/2020, enquanto perdurar a suspensão de aulas presenciais por força
de legislação Estadual e/ou Municipal.
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2.2. No período de AULAS ON LINE, que ocorrerão por meio da plataforma Blackboard, o
aluno precisará ter conhecimentos básicos de informática e dispor de computador com
acesso à internet (sistema operacional Windows XP ou superior e conexão à Internet com
banda larga, de velocidade de 512 kbps ou superior).
As ferramentas do curso podem ser acessadas por smartphone ou tablet. Entretanto, para
uma melhor experiência do usuário, é recomendado utilizar computador desktop ou
notebook.
2.3. Durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia do Novo Coronavirus
(COVID-19), a realização de aulas presenciais estará condicionada à permissão legislativa
pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Município de Camaquã, cumulativamente,
podendo ser adotada sob disponibilidade e à critério exclusivo da Escola de Educação
Profissional Senac Camaquã.

3. DOS CANDIDATOS:
3.1. As vagas destinam-se a pessoas de baixa renda - cuja renda familiar mensal per capita
não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos federais.
3.1.2. A Renda Familiar Mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos
componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam esse
grupo familiar. Se o resultado for até 2 (dois) salários mínimos federais, o candidato
poderá concorrer a uma vaga no PSG.
3.1.3. Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas
residindo na mesma moradia do candidato que, cumulativamente, usufruam da renda
bruta mensal familiar e tenham com o candidato algum dos seguintes graus de
parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado
(a), irmão (ã) ou avô (ó).
3.2. As vagas provenientes deste edital não terão ônus para o aluno selecionado, conforme
os critérios estabelecidos neste Edital.

Curso

Período
inscrições

Divulgação
aprovados
e
suplentes

Matriculas
aprovados

Matriculas
suplentes

Data início
curso

Data
término
do curso

Técnico em
Logística

31/08/2020 a
27/09/2020

28/09/2020

28/09/2020 a
02/10/2020

05/10/2020 a
09/10/2020

13/10/2020

30/07/2020

Técnico em
Qualidade

31/08/2020 a
27/09/2020

28/09/2020

28/09/2020 a
02/10/2020

05/10/2020 a
09/10/2020

13/10/2020

30/07/2020

As inscrições serão por ordem de chegada no SENAC CAMAQUÃ – Rua Marcírio Dias
Longarai, 1 - Olaria, Camaquã - RS
Horário: 8h até 12h e das 13h30 até 18h;
Atender aos pré-requisitos do curso escolhido;
Possuir renda familiar per capita de até 02 (dois) salários mínimos federais;
Estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica;
Ser trabalhador desempregado ou empregado;
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No ato da inscrição, o interessado preencherá a "Ficha de Inscrição" com informações
pessoais.
A confirmação da matrícula se dará de forma presencial, no endereço da Escola.
A documentação será de total responsabilidade do candidato e deverá ser entregue no
prazo estabelecido em edital, havendo qualquer irregularidade nos documentos
apresentados o candidato terá seu processo cancelado.
4. DA DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS:
A Lista dos Classificados será divulgada nos murais da Escola SENAC CAMAQUÃ – Rua
Marcírio Dias Longarai, 1 - Olaria, Camaquã – RS, a partir do 28/09/2020.
5. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- Formulário de matricula;
- Auto declaração de baixa renda assinada;
- Termo de compromisso assinado;
- Ficha de inscrição assinada;
- Comprovante de renda - conferir com a ficha de inscrição;
- Documentação que comprove o atendimento aos pré-requisitos do curso: Identidade; CPF;
Comprovante de residência e escolaridade;
- Certificados de conclusão ou declaração de andamento dos Programas de Educação para
o Trabalho;
- Declaração de Matrícula ou Certificado de conclusão de curso de Educação Básica;
- Declaração do empregador, carteira de trabalho, holerite ou auto declaração de trabalho
informal;
- Laudo médico, no caso de pessoa com deficiência não aparente;
- RG do candidato e, se menor de 18 anos, Certidão de Nascimento.
OBSERVAÇÃO:
Em caso de número insuficiente de inscrições para a abertura de turmas, as datas de
inscrição e, consequentemente, de matrículas, poderão ser prorrogadas a critério da Escola
de Educação Profissional SENAC CAMAQUÃ.
INFORMAÇÕES:
SENAC CAMAQUÃ – Rua Marcírio Dias Longarai, 1 - Olaria, Camaquã - RS
(51) 3671-0363
www.senacrs.com.br/psg
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