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PROCESSO SELETIVO 002/2021 

 
 O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departa-

mento Regional do Pará - SENAI/DR/PA, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do 

Processo Seletivo. A configuração do referido Processo Seletivo é: (i) seleção de 

3 (três) candidatos PCD (Pessoa com Deficiência) para preenchimento de 1 (uma) 

vaga para o cargo de Vigia, 1 (uma) vaga para o cargo de auxiliar de serviços 

gerais e 1 (uma) vaga para o cargo de auxiliar de escritório; (ii) formação de ca-

dastro reserva conforme quantificado nos quadros abaixo dispostos. As vagas dis-

poníveis de imediato serão preenchidas nas Unidades do SENAI localizadas na 

Região Metropolitana de Belém (Belém e Castanhal). O regime contratual terá 

natureza trabalhista, nos termos do Art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, 

bem como demais pormenorizações previstas no ordenamento jurídico e estabe-

lecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO 

1.1. O Processo Seletivo será executado pelo SENAI DR/PA, através da Gerência 

de Gestão de Pessoas, que será responsável pela coordenação e realização do 

processo com apoio das Unidades Operacionais acima citadas: SENAI RMB, CEP 

Barcarena, CEP Bragança, CEP Castanhal, CEP Marabá, CEP Parauapebas, 

CEP Paragominas, CEP Santarém, CEP Canaã dos Carajás e CEP Juruti. 
 

1.2. O candidato que obtiver aprovação final fica desde logo ciente de que a uni-

dade onde foi realizada a inscrição será o seu local de trabalho. Isto é, não haverá 

possibilidade de trabalhar em unidade diversa daquela onde o candidato se ins-

creveu, exceto se circunstâncias imprevisíveis determinarem outro encaminha-

mento.  

 

1.3. Para os referidos cargos, a idade mínima de ingresso é de 18 anos. 
 

1.4. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano a contar da 

data de publicação do Edital de divulgação dos resultados, podendo ser prorro-

gado ou não, por igual período, eventualmente intercalados, a critério do SENAI – 

DR/PA. 

 

1.5. Os candidatos aprovados e classificados, quando da admissão na entidade, 

terão direito aos seguintes benefícios: plano de previdência complementar e plano 

de saúde, sendo que todos os benefícios aqui lançados contarão com contrapar-

tida do empregado, ressalvadas as peculiaridades previstas no ordenamento jurí-

dico e/ou acordo coletivo. 
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1.6. Cadastro reserva significa ausência de vagas disponíveis de tal maneira que o 

ingresso dos eventuais aprovados dependerá da vacância em face de dissolução 

contratual determinada por razões de qualquer natureza.  

 

2. PERFIL DOS CARGOS 

 

RMB – Região Metropolitana de Belém 

 

CEP Barcarena 

 

 

 

 

 

 

Cargos Nível de Esco-
laridade 

Cadastro Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro 

Reserva 

PCD 

Vagas 

Imediatas 

PCD 

Salário 

Auxiliar de Ser-
viços Gerais 

Ensino Médio 
Completo 

7 3 1 1.634,24 

Vigia Ensino Médio 
Completo 

7 3 1 1.634,24 

Auxiliar de Es-
critório 

 

Ensino Médio 
Completo 

7 3 
 

1 2.488,42 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

 
Cadastro  

Reserva PCD 
 

Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Com-
pleto 

7 
 
3 1.634,24 

Vigia 
Ensino Médio Com-

pleto 
7 

 
3 1.634,24 

 
Auxiliar de Escritó-
rio 
 

Ensino Médio Com-
pleto 

7 

 
3 

2.488,42 



 

 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
Departamento Regional do Pará 
SENAI-DR-PA 
 

 

  

 

  
 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.: (91) 4009-4900 
                  SistemaFIEPA 

3 
 

CEP Bragança 

 

CEP Castanhal 

 

CEP Juruti 

 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva  

NÃO PCD 

 
Cadastro  

Reserva PCD 
 

Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Vigia Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

 
Auxiliar de Escritó-
rio 
 

Ensino Médio Completo 7 

 
3 

2.488,42 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Vigia Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Auxiliar de Escritó-
rio 

Ensino Médio Completo 7 3 
2.488,42 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Auxiliar de Escritó-
rio 

Ensino Médio Completo 7 3 
2.488,42 
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CEP Marabá 

 

CEP Paragominas 

 

CEP Parauapebas 

 

 

 

 

 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Vigia Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Auxiliar de Escritó-
rio 

Ensino Médio Completo 7 3 
2.488,42 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro 
 Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva  

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Vigia Ensino Médio Completo 7 
 

3 1.634,24 

Auxiliar de Escritó-
rio 

Ensino Médio Completo 7 3 
2.488,42 
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CEP Santarém 

 

CEP Canaã dos Carajás 

 

3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES E PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

PROVIMENTO DAS VAGAS 

3.1. Os candidatos declaram que assimilaram corretamente as prescrições edi-

talícias e declaram igualmente que preenchem os requisitos abaixo evidenciados 

e que têm o dever de comprová-los no momento oportuno. No momento da 

admissão, os candidatos serão desclassificados acaso não demonstrem cabal-

mente que preenchem todos os pré-requisitos editalícios.  

 

3.2. Os candidatos devem atender os seguintes critérios: 

 

3.2.1. Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais.  

3.2.2.1 Escolaridade: Todos os candidatos, em todos os cargos dis-

ponibilizados, deverão possuir ensino médio completo, devidamente 

demonstrado através de Certificado de Conclusão de Curso ou De-

claração da instituição de ensino. 

3.2.2.2. Conhecimentos específicos: Relações interpessoais e huma-

nas no trabalho, princípios de limpeza e higiene, uso de EPI’s (Equi-

pamento de Proteção Individual), manuseio de materiais de limpeza 

e manuseio e coleta do lixo.  

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Ensino Médio Com-
pleto 

7 
 

3 1.634,24 

Vigia 
Ensino Médio Com-

pleto 
7 

 
3 1.634,24 

Auxiliar de Escri-
tório 

Ensino Médio Com-
pleto 

7 3 
2.488,42 

Cargos Nível de Escolaridade 
Cadastro  
Reserva 

NÃO PCD 

Cadastro  
Reserva PCD 

 
Salário 

Auxiliar de Escri-
tório 

Ensino Médio Com-
pleto 

7 3 
2.488,42 
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3.2.2.3. Conhecimentos gerais: Em português: ortografia (escrita cor-

reta das palavras), coerência e coesão textual, significado das pala-

vras – sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, divisão silá-

bica, pontuação, acentuação gráfica, flexão do substantivo (gênero – 

masculino e feminino; número – singular e plural), interpretação de 

texto, emprego dos pronomes, regência nominal e verbal, concor-

dância nominal, classificação das palavras (oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), emprego da crase, prefixo e sufixo. Em matemática: 

operações com números inteiros, fracionários e decimais, conjuntos, 

sistema legal de unidades de medidas brasileiras, perímetro e área 

das principais figuras geométricas planas, regra de três simples e 

composta, porcentagem e juros simples, equação de 1º e 2º grau, 

sistema de equações.  

3.2.2.4. Apresentar certificado de curso de combate a incêndio, no-

ções de segurança patrimonial, noções de limpeza e higiene e rela-

ção interpessoal no ato da inscrição. 

 

3.2.2 Cargo: Vigia.  

3.2.3.1. Escolaridade: Todos os candidatos, em todos os cargos dis-

ponibilizados, deverão possuir ensino médio completo, devidamente 

demonstrado através de Certificado de Conclusão de Curso ou De-

claração da instituição de ensino. 

3.2.3.2. Conhecimentos específicos: Relações interpessoais e huma-

nas no trabalho, noções de segurança individual, coletiva e de insta-

lações, equipamentos para a segurança e higiene, normas de segu-

rança, uso de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), compor-

tamento profissional e organização do trabalho, ordenação das auto-

ridades em níveis diferentes e comunicação interpessoal.  

3.2.3.3. Conhecimentos gerais: Em português: ortografia (escrita cor-

reta das palavras), coerência e coesão textual, significado das pala-

vras – sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, divisão silá-

bica, pontuação, acentuação gráfica, flexão do substantivo (gênero – 

masculino e feminino; número – singular e plural), interpretação de 

texto, emprego dos pronomes, regência nominal e verbal, concor-

dância nominal, classificação das palavras (oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), emprego da crase, prefixo e sufixo. Em matemática: 

operações com números inteiros, fracionários e decimais, conjuntos, 

sistema legal de unidades de medidas brasileiras, perímetro e área 

das principais figuras geométricas planas, regra de três simples e 

composta, porcentagem e juros simples, equação de 1º e 2º grau, 

sistema de equações.  
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3.2.3.4. Apresentar certificado de curso de noções de segurança pa-

trimonial, combate a incêndio, formação de vigia ou agente de porta-

ria no ato da inscrição.  

 

3.2.3 Cargo: Auxiliar de Escritório.  

3.2.3.1. Escolaridade: Todos os candidatos, em todos os cargos dis-

ponibilizados, deverão possuir ensino médio completo, devidamente 

demonstrado através de Certificado de Conclusão de Curso ou De-

claração da instituição de ensino. 

     3.2.3.2. Conhecimentos específicos: Relações Interpessoais e Hu-
manas no Trabalho, Formas de Tratamento, Modelo de Correspon-
dências (Oficio, Memorando, Requerimento, Carta, Ordem de Ser-
viço, Circular, Ata, Parecer), Arquivologia, Rotinas Administrativas. 

                       3.2.3.3. Conhecimentos Gerais: Em português: Ortografia                                            

(Escrita correta das palavras), Coerência e Coesão textual, Signifi-

cado   das palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homôni-

mos, Divisão Silábica, Pontuação, Acentuação Gráfica, Flexão do 

Substantivo (Gênero – Masculino e Feminino); Número – (Singular e 

plural), Interpretação de Texto, Emprego dos Pronomes, Regência 

Nominal e Verbal, Concordância Nominal, Classificação das Pala-

vras (oxítona, paroxítona e proparoxítona), Emprego da Crase, Pre-

fixo e Sufixo. Em matemática: Operações com números inteiros, fra-

cionários e Decimais, Conjuntos, Sistema Legal de Unidades de Me-

didas Brasileiras, Perímetro e Área das Principais Figuras Geométri-

cas Planas, Regra de três Simples e Composta, Porcentagem e Ju-

ros Simples, Equação de 1º e 2º grau, Sistema de Equações. 

3.2.3.4. Apresentar certificado de curso de Redação oficial ou Em-

presarial, Técnicas de Arquivo ou Arquivologia e Informática básica 

no ato da inscrição.  

 

     3.3. Para todos os cargos, experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) 

meses na profissão respectiva. 

 

     3.4. Síntese das atividades para os cargos, observadas as peculiaridades ine-

rentes a cada um: 

1.1.1. Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: varrer, espanar e limpar 
as dependências físicas da instituição; fazer serviços externos sob a so-
licitação do superior hierárquico; preparar e distribuir café aos emprega-
dos e clientes; zelar pelo jardim; auxiliar na embalagem de materiais, 
móveis e utensílios; eventualmente fazer pequenos reparos e manuten-
ções nas instalações; auxiliar em eventos da instituição e prestar outras 
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atividades compatíveis com a função. Para o cargo de vigia: Vigiar todas 
as dependências da escola em serviço diurno ou noturno; registrar a 
ronda no relógio de ponto e horários pré-determinados; controlar e re-
gistrar o fluxo de entrada e saída de pessoas e veículos; controlar o fluxo 
de entrada e saída de materiais e equipamentos; verificar portas, por-
tões, janelas, luzes e tomar as providências necessárias; anotar qual-
quer anormalidade no livro de ocorrências, tomando decisões imediatas 
e informando seu superior; prestar informações e/ou encaminhar clien-
tes ao setor competente e prestar outras atividades compatíveis com a 
função. Para o cargo de Auxiliar de Escritório: Executar serviços gerais 
de escritório de acordo com a área de atuação, redigir, digitar, organizar 
e arquivar documentos, receber, protocolar, distribuir e encaminhar do-
cumentos, cumprir com os procedimentos pertinentes ao cargo e ser 
comprometido com a organização, executar outras atividades compatí-
veis com o cargo. 

 

Em todos os cargos, deve-se examinar os equipamentos, ferramentas e materiais, 

tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho 

e segurança, solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua 

disciplina, assumir a responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob 

seus cuidados, contra avarias e extravios, executar as atividades de manutenção 

previstas, atender a outras demandas dos CEP’s, quando solicitado, inclusive em 

outros municípios, cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser comprome-

tido com a organização, manter seu local de trabalho limpo e organizado, além da 

incidência do jus variandi, bem como observar as normas de higiene e segurança 

do trabalho. 

 

3.5. A carga horária mensal para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e auxiliar 

de escritório será de 220 horas mensais, e para o cargo de vigia será de 180 horas 

mensais, sendo que, para este último, o regime será de 12 horas de trabalho para 

36 horas de descanso, podendo ser alterado em face da política patronal. 

 

3.6. A matriz salarial oferecida para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e vigia 

é de R$ 1.634,24 (mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) 

e auxiliar de escritório é de R$ 2.488,42(dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais 

e quarenta e dois centavos) como base mensal, incluso repouso semanal remune-

rado.  

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1. Antes de efetuar a inscrição para participar do Processo Seletivo, o candidato 

deverá tomar conhecimento das normas e condições deste Edital e certificar-se de 
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que preenche todos os requisitos exigidos para preenchimento das respectivas va-

gas, conforme assinalado no item 3. 

 

4.2. Os interessados que administrarem os requisitos para participar deste Pro-

cesso Seletivo deverão realizar a inscrição exclusivamente via procedimento ele-

trônico, através do e-mail gerenciadepessoas1@senaipa.org.br mediante a utiliza-

ção do envio do currículo e demais documentos exigidos no edital, no intervalo de 

00h00 do dia 19.05.2021 até às 23h59 do dia 20.05.2021, horário de Brasília.  

 

4.3. O SENAI - DR/PA somente acatará inscrição daquele que atender a todos os 

requisitos exigidos no presente Edital. 

 

4.4. Não será aceita inscrição que não for instruída com o currículo e as cópias dos 

documentos comprobatórios, independentemente do motivo da ausência. 

 

4.5. As inscrições neste Processo Seletivo serão gratuitas. 

 

4.6. Não será permitida inscrição pelos correios ou fax, condicional ou fora do prazo 

estabelecido. 

 

4.7. A qualquer momento em que restar constatado que o candidato apresentou 

declaração falsa, inexata ou, ainda, documentação que não possa satisfazer todas 

as condições estabelecidas neste Edital, o mesmo terá sua inscrição cancelada e, 

em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes. 

 

4.8. As despesas decorrentes da participação no Processo Seletivo correrão por 

conta dos candidatos. 

 

4.9. Os currículos devem conter as seguintes informações: dados pessoais (nome, 

endereço, número telefônico e e-mail, todos atualizados), escolaridade, experiência 

profissional com período de permanência e as respectivas datas de admissão e de 

demissão (formato DD/MM/AAAA). 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO   

5.1. O Processo Seletivo realizar-se-á com as seguintes peculiaridades conforme 

tabela 1:  
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Tabela 1 

 

 
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

Cargo 

Análise curri-

cular: títulos e 

experiências 

profissional 

Prova de Co-

nhecimentos 

Gerais e Es-

pecíficos 

Entrevista 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

✓  ✓  ✓  

Vigia ✓  ✓  ✓  

Auxiliar de Escritório ✓  ✓  ✓  

     

5.2. Ao final de cada etapa, o SENAI DR/PA, através da Gerência de Gestão de 

Pessoas, publicará no site do SENAI (www.senaipa.org.br), a relação de candidatos 

aptos a fase seguinte. 

 

 5.3. É dever do candidato manter atualizado seu endereço, e-mail e telefone (s) de 

contato junto à Gerência de Gestão de Pessoas do SENAI DR/PA para eventuais 

convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja possível a En-

tidade localizá-lo por falta da citada atualização. 

 

5.4. Para atualização de dados cadastrais, o candidato deverá encaminhar os da-

dos atualizados para o e-mail gerenciadepessoas1@senaipa.org.br. 

 

6. 1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR (títulos e experiência profissional) – 

PARA TODOS OS CARGOS 

6.1. A análise Curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-

requisitos dos cargos, relativo à escolaridade, experiência profissional e conheci-

mentos específicos exigidos, conforme descrito no item 3 deste edital, sendo tam-

bém pontuados conforme tabelas a seguir descritas, sendo critério de aprovação.  

 

6.2. A Análise Curricular terá caráter eliminatório e classificatório e valerá 15 

(quinze) pontos para todos os cargos, ainda que a soma dos valores dos Títulos, 

Cursos, Experiências Profissionais apresentados possa superar esse valor. 

 

6.3. A Análise Curricular relativa aos Títulos valerá, no máximo, 7.5 (sete e meio) 

pontos para todos os cargos, ainda que a soma dos valores dos Títulos apresenta-

dos possa superar esse valor.  

mailto:gerenciadepessoas1@senaipa.org.br
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6.4. A Análise Curricular relativa à Experiência Profissional valerá, no máximo 7.5 

(sete e meio) pontos para todos os cargos, ainda que a soma dos valores de Expe-

riência Profissional apresentados supere tais valores.  

 

6.5. Os candidatos deverão encaminhar os documentos comprobatórios atualiza-

dos impreterivelmente no ato da inscrição para o e-mail gerenciadepessoas1@se-

naipa.org.br. 

 

6.6. Não haverá, em hipótese alguma, outra data para a entrega dos documentos 

comprobatórios, sendo seu envio de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

6.7. Os documentos comprobatórios terão validade somente para este Processo 

Seletivo. 

 

6.8. Somente serão considerados os documentos comprobatórios que se enqua-

drarem nos critérios previstos nesse Edital. 

 

6.9. Os documentos deverão ser entregues por meio de cópia simples, mesmo 

aqueles gerados eletronicamente, não sendo necessária a autenticação em cartó-

rio. 

 

6.10 O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação e outros) 

deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração, sob pena de não 

ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

 

6.11. A pontuação relativa aos documentos comprobatórios se limitará ao valor má-

ximo de acordo com as Tabelas de pontuação abaixo.  

 

6.12. Para todos os cargos, a pontuação relativa aos Títulos se limitará ao 

valor máximo de acordo com as Tabelas 2 e 3.   
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Tabela 2 – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Tabela 3 – Cargo: Vigia 

Título/Curso Comprovante/Descrição 
Pontua-
ção por 
Título 

Quantidade 
máxima de 
comprova-

ções 

Pontua-
ção  

Máxima 

Curso de 
Combate a 
Incêndio 

Certificado de conclusão do curso de 
combate a incêndio 

2 1 2 

Noções de 
Segurança 
Patrimonial 

Certificado de conclusão do curso de 
noções de segurança patrimonial 

1 1 1 

Noções de 
Limpeza e 

Higiene 

Certificado de conclusão do curso de 
noções de limpeza e higiene 

2,5 1 2,5 

Relação In-
terpessoal 

Certificado de conclusão do curso de re-
lação interpessoal 

2 1 2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 
7,5 
pts 

Título/Curso Comprovante/Descrição 
Pontua-
ção por 
Título 

Quantidade 
máxima de 
comprova-

ções 

Pontua-
ção  

Máxima 

Curso de 
Combate a 
Incêndio 

Certificado de conclusão do curso de 
combate a incêndio 

3,0 1 3 

Noções de 
Segurança 
Patrimonial 

Certificado de conclusão do curso de 
noções de segurança patrimonial 

2,5 1 2,5 
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Tabela 4 – Cargo: Auxiliar de Escritório 

 

6.13. Para efeito da distribuição de pontos, cada título será considerado uma única 

vez. 

 

6.14. Todos os cursos previstos para pontuação deverão estar concluídos. 

 

6.15. Não serão aceitos documentos que não atenderem aos prazos e às exigên-

cias deste Edital e suas complementações. 

 

6.16. A pontuação relativa a Experiência Profissional, para todos os cargos, 

se limitará ao valor máximo de acordo com a Tabela 4 de pontuação.  

 
 
 

Formação de 
Vigia ou 

Agente de 
Portaria 

Certificado de conclusão dos cursos de 
vigia ou agente de portaria 

2,0 1 2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 
7,5 
pts 

Título/Curso Comprovante/Descrição 
Pontua-
ção por 
Título 

Quantidade 
máxima de 
comprova-

ções 

Pontua-
ção  

Máxima 

Curso de Re-
dação 

Certificado de conclusão do curso Re-
dação Oficial ou Redação Empresarial 

3,0 1 3 

Curso de Ar-
quivamento 

Certificado de conclusão do curso de 
Arquivologia ou Controle de documen-

tos ou Técnicas de arquivo 
2,5 1 2,5 

Curso de In-
formática 

Certificado de conclusão dos cursos de 
Informática básica 

2,0 1 2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 
7,5 
pts 
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Tabela 4 

 

6.16.1. O total máximo de pontuação atingida na experiência profissional 

não poderá, sob hipótese alguma, superar a pontuação total de 7.5 

pontos, mesmo que o candidato apresente tempo de experiência su-

perior a quantidade máxima estipulada neste Edital. 

 

6.17. Para fins de comprovação da experiência profissional, os candidatos deverão 

anexar ao e-mail, junto ao currículo, um dos documentos abaixo: 

• Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou;  

• Contrato de Prestação de Serviços ou;  

• Declaração em papel timbrado da empresa, sendo esta assinada pelo proprietário 

ou representante legal da empresa, constando o número do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante.  
 
6.18. No caso de Regime Estatutário, declaração que comprove o vínculo de trabalho 

com a descrição das atividades desenvolvidas. 
 
6.19. Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular e extracurricular, bolsa de 

estudo, prestação de serviços como voluntário ou monitoria para pontuação 

como Títulos ou Experiência Profissional. 

 
6.20. Para efeito de cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência não será 

considerada mais de uma pontuação no mesmo período. 

 

Importante:  

a) A documentação apresentada durante o período estipulado neste Edital 

será submetida à análise; caso não atenda aos requisitos exigidos para o 

cargo escolhido, o candidato não receberá a pontuação estipulada no pro-

cesso.  

b) É de exclusiva responsabilidade do candidato a comprovação dos requi-

sitos exigidos para o cargo escolhido (escolaridade e experiência profissi-

onal).  

Item 
Tempo de experi-
ência profissional 

Comprovante/Des-
crição 

Valor unitário  
em pontos 

Período Má-
ximo para 
pontuação 

Pontua-
ção má-

xima 

01 
Exercício da Profis-

são 

Tempo de experiên-
cia  

comprovada no exer-
cício  

da profissão ofertada 

1,5 ponto a 
cada período 

de 6  
meses. 

30 meses 
7,5 pon-

tos 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 
7,5 pon-

tos 
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7. 2ª Etapa: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

7.1. Será realizada prova de conhecimentos gerais e específicos de caráter elimi-

natório e classificatório, totalizando 40 (quarenta) pontos, com nota mínima de 25 

(vinte e cinco) pontos.  

 

7.2. A prova de conhecimentos (gerais e específicos) será composta de 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

 

 Conhecimentos Gerais  

 

Conhecimentos Específicos  

  

7.3. As questões de múltipla escolha serão compostas cada uma de 4 (quatro) al-

ternativas para escolha de uma única resposta correta, com o grau de dificuldade 

compatível ao nível de escolaridade mínimo exigido e ao conteúdo programático 

expresso no item 3.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 

ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos na prova de conhecimentos.  

 

8. 3ª ETAPA: Entrevista 

8.1.  A Entrevista tem caráter classificatório, e consistirá em 5 (cinco) questões, 
com pontuação variando de 0 a 3 pontos, de acordo com a escala constante na 
Tabela 5, totalizando 15 pontos no máximo.  Serão avaliados nesta etapa, os as-
pectos técnicos (conhecimentos, habilidades e experiência profissional) e compor-
tamentais exigidos pelo cargo em questão. 

Tabela 5: 

Disciplina Número de Questões Pontuação Peso 

Português 10 questões 10 01 

Matemática 10 questões 10 01 

Disciplina Número de Questões Pontuação Peso 

De acordo com o cargo 10 questões 20 02 
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ESCALA DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Supera às ex-
pectativas 

Supera expectativas na apresentação 
da resposta. 

3,0 pontos 

Atende plena-
mente 

Apresenta a competência em nível 
compatível ao padrão requerido. 

2,0 pontos 

Atende parcial-
mente 

Apresenta indicativos da competência, 
porém, em nível abaixo do padrão re-
querido. 

1,0 ponto 

Não atende Respondeu à questão, porém não apre-
senta indicativos da competência. 

0,0 

8.2. A entrevista será realizada na Unidade do SENAI a qual o candidato optou 
no ato da inscrição, por profissionais do quadro permanente do SENAI DR 
PA. 

8.3. A pontuação final da Entrevista será a média aritmética das notas aferidas 
pelos profissionais, que atingirá o máximo de 15,0 (quinze) pontos. 

8.4. O candidato que não comparecer à Entrevista será desclassificado. 

8.5. O resultado da avaliação será registrado em formulário próprio, ao término 
da entrevista. 

8.6. Não haverá segunda chamada da Entrevista do Processo Seletivo, assim 
como designação especial de local e horário diferentes do que foi estabele-
cido para realização da mesma. 

 

9. Pessoa Com Deficiência 

9.1. O conceito legal de pessoa com deficiência é dado pelo Art.2º da Lei de n. 
13.146/2015, verbis: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedi-
mento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
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efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, e igual-
mente pelo Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 alte-
rado pelo Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004, conforme se vê no Anexo IV. 

9.2. As vagas ofertadas bem como aquelas estipuladas, dentro do conceito de ca-
dastro reserva, dispostas neste Edital devem levar em consideração as atribuições 
do emprego para que sejam compatíveis com a deficiência. 

9.3. No momento da inscrição, o candidato deverá aparelhá-la com manifestação 
médica indicando o grau de deficiência consoante disposto no parágrafo único do 
artigo 3º da Lei Complementar 142/2013. 

9.4. De acordo com o disposto no item 9.1, o médico assistente do SENAI emitirá 
parecer sobre a matéria.  

9.5. Em face do apurado nos itens antecedentes, haverá a elaboração das provas.  

9.6. O candidato com deficiência e/ou restrições físicas temporárias que necessitar 
de condições especiais para a realização das provas, deverá informar, no ato da 
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais básicos necessários, 
anexando laudo médico que comprove sua deficiência e/ou restrições físicas tem-
porárias, 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).  

9.7. A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade aferidos pela instituição.  

 

10. LOCAL DE PROVA  

10.1. São de exclusiva responsabilidade dos candidatos à identificação correta de 

seu local de realização das Provas e o comparecimento no horário determinado na 

convocação, sendo vedada a realização de qualquer Prova fora dos locais e horá-

rios designados, qualquer que seja o motivo alegado. 

   

10.2. A prova de conhecimentos gerais e específicos será realizada exclusivamente 

na cidade de Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal, Juruti, Marabá, Paragomi-

nas, Parauapebas e Santarém no dia 07 de junho de 2021, nas unidades SENAI 

– CEP Getúlio Vargas, CEDAM, CEP Barcarena, CEP Bragança, CEP Castanhal, 

CEP Juruti, CEP Marabá, CEP Paragominas, CEP Parauapebas, CEP Canaã dos 

Carajás e CEP Santarém com início às 9 (nove) horas e duração de 3 (três) horas, 

findando às 12 (doze) horas. 
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10.3. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização das Provas 

com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário definido para o seu iní-

cio, munido de qualquer um dos documentos oficiais de identificação com foto, con-

forme abaixo. 

10.3.1. Original da Carteira de Identidade (RG), Original da Carteira de Órgão 

ou Conselho de Classe – se for o caso, Original da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS), original da Carteira Nacional de Habilitação 

expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97 ou Original do Passa-

porte. 

 

10.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 

das provas, documento de identidade oficial com foto, por motivo de perda, roubo 

ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, e o candidato será submetido à identificação especial, compreen-

dendo coleta de assinatura e de impressão digital. 

 

10.5. O SENAI não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por da-

nos neles causados. 

 

10.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo da ausência alegado 

pelo candidato 

 

10.7. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de 

respostas, preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul. O preenchimento da folha de respostas, único documento válido para a corre-

ção da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 

em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do caderno de 

prova e na folha de respostas. 

 

10.8. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do 

candidato, uma vez que os prejuízos advindos de marcações incorretas serão de 

sua inteira responsabilidade. 

 

10.9. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que conte-

nham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  

 

10.10. Durante a realização das Provas, não será permitido (a): 

a) A comunicação entre candidatos; 

b) Consulta a livros, revistas, folhetos e anotações; 
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c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de men-

sagens; 

d) O uso de boné, chapéu, gorro, brincos ou qualquer outro acessório que 

impeça a visão total das orelhas do candidato; 

e) O uso de óculos escuros;  

f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, notebook, tablet, 

Ipod, Ipad e/ou similares, ou qualquer outro aparelho que permita a comuni-

cação de informações e dados; 

g) A saída do local de prova levando consigo o caderno de prova; 

h) Retirar-se do local de prova antes de decorridos 60 (sessenta) minutos de 

prova. 

 

10.11. Os aparelhos citados no item anterior deverão ser desligados e acondicio-

nados em sacos que serão fornecidos pelo SENAI DR/PA no dia das provas. 

 

10.12. Será eliminado das Provas, e consequentemente, do Processo Sele-

tivo, o candidato que durante a realização das provas: 

a) desrespeitar membros da Banca Examinadora, Fiscal de sala ou da equipe 

de Coordenação, assim como, proceder de forma a perturbar a ordem e a 

tranquilidade necessárias à realização das Provas quer seja no local, quer 

em suas imediações; 

b) descumprir qualquer das normas e instruções contidas no Edital; 

c) não comparecer às Provas, conforme convocação, nos dias, horários e lo-

cais estabelecidos pelo SENAI DR/PA, qualquer que seja o motivo alegado; 

d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrô-

nico de comunicação no momento de realização das Provas Didáticas e 

Práticas, bem como estiver em contato com outro candidato ou terceiros 

verbalmente ou por escrito, e ainda estiver utilizando livros, notas, impres-

sos não permitidos ou calculadoras; 

e) não apresentar o documento de identidade; 

f) Ausentar-se da prova sem acompanhamento do fiscal; 

g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

h) não devolver a folha de respostas e o caderno de provas.  

 

 

11. RECURSOS 

11.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Coordena-

ção do Processo Seletivo, sobre a 2ª etapa deste processo seletivo – vale dizer, 

observadas suas peculiaridades – que deverá ser solicitado por meio de formulário 

próprio, cujo modelo encontra-se em anexo neste Edital que está disponível no site 
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www.senaipa.org.br. O candidato deverá preencher o formulário e enviar para o 

e-mail gerenciadepessoas1@senaipa.org.br descrevendo no campo ASSUNTO 

do e-mail: RECURSO – (NOME DO CARGO E NOME DO CENTRO DE EDUCA-

ÇÃO PROFISSIONAL - CEP), estipulado no Cronograma deste Edital – Anexo I, 

que poderá ser alterado. O recurso será apreciado pela Gerência de Gestão de 

Pessoas do SENAI DR PARÁ, que é responsável pela coordenação do Processo 

Seletivo. 

 

11.2. O prazo recursal poderá ser alterado a qualquer momento, conforme a ne-

cessidade do SENAI DR/PA. 

 

11.3. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem fundamentados 

e/ou que expressem mero inconformismo do candidato. 

 

11.4. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato. 

 

11.5. A resposta ao recurso interposto será encaminhada para o e-mail dos candi-

datos que o solicitarem.  

 

11.6. Não serão recebidos recursos por outra forma, prazo ou horário além do de-

finido neste Edital. 

 

11.7. O SENAI DR/PA constitui última instância para recurso, sendo soberano em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais, revisão de recur-

sos, recursos de recursos. 

 

 

12. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

12.1. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 

candidato que obtiver: 

a) maior pontuação relativa à avaliação dos Títulos apresentados; 

b) maior pontuação relativa à avaliação de Experiência profissional; 

c) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos; 

d) maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais; 

e) maior pontuação na entrevista    

 

 

 

http://www.senaipa.org.br/
mailto:gerenciadepessoas1@senaipa.org.br
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13. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

13.1. A Pontuação Final será a soma das notas obtidas nas três etapas - Análise 

Curricular (Títulos e Experiência Profissional) e nas provas de conhecimento ge-

rais e de conhecimentos específicos e entrevista, totalizando 70 (setenta) pontos 

para todos os cargos, sendo a pontuação mínima de 42 (quarenta e dois) pontos, 

o que significa que pontuação abaixo do limite mínimo determinará a desclassifi-

cação do candidato.   

 

13.2. Formado o cadastro reserva e na eventualidade de surgirem vagas, o critério 

de chamamento será de para cada 7 (sete) não PCD o oitavo será obrigatoria-

mente PCD, exceto se a classificação destes se situarem entre os 7 (sete) primei-

ros.  

13.2.1. Para as vagas aqui disponíveis e exclusivas para PCD o chama-

mento dar-se-á exclusivamente pela ordem de classificação.  

 

13.3. O Resultado final geral será divulgado no site www.senaipa.org.br na data 

estabelecida no Cronograma do Processo Seletivo - Anexo I. 

 

 

14. CONVOCAÇÃO 

14.1. As convocações para assumir as vagas ocorrerão mediante as necessidades 

do SENAI DR PA durante a validade do Processo. 

 

14.2. As convocações obedecerão a ordem de classificação. 

 

14.3. A convocação dos candidatos classificados será realizada por meio de e-mail 

informado no Currículo do candidato. 

 

14.4. O não comparecimento à convocação na data marcada, sem justificativa 

por escrito, será considerado desistência do cargo, sinalizando a convocação 

do próximo candidato. 

 

14.5. O candidato que não assumir o cargo no ato da convocação poderá ir para o 

final da lista de classificação e somente será convocado mediante as necessidades 

do SENAI DR PA durante a validade do presente Processo Seletivo. 

 

15. ADMISSÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 

15.1. O candidato admitido firmará contrato de experiência pelo prazo de até 90 

(noventa) dias com o SENAI DR PA, A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA. Findo o período 

http://www.senaipa.org.br/
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de 90 dias e, considerando a conduta e o desempenho do colaborador, o mesmo 

passará ou não a compor o quadro funcional efetivo. 

 

15.2. O candidato aprovado será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT. 

 

15.3. O candidato aprovado, quando convocado, deverá comparecer ao SENAI DR 

PARÁ, para entrega dos documentos abaixo e encaminhamento para a realização 

do Exame Admissional:  

a) somente originais: 02 (duas) fotos 3x4; Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS);  

b) originais e cópias simples legíveis: Carteira de Identidade; Cartão de Identifica-

ção de Contribuinte do Ministério da Fazenda – CPF; Título de Eleitor; Extrato de 

participação no PIS ou PASEP; Certificado de Reservista, na forma da lei, candidato 

sexo masculino; Comprovante de escolaridade, formação e titulação, exigido para 

o Cargo no qual foi aprovado, expedido por Instituição de Ensino devidamente au-

torizada, credenciada e/ou reconhecida pelo Órgão Oficial competente; Compro-

vante de residência; Certidão de Nascimento ou de Casamento; Certidão de Ante-

cedentes Criminais e Cíveis.   

 

15.4. É requisito indispensável para contratação do candidato aprovado ser consi-

derado apto para o exercício da função referente ao cargo, através do exame mé-

dico, pelo qual serão avaliadas as condições físicas e mentais do candidato, proce-

dido por determinação do SENAI DR PARÁ.  

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implica conhecimento ab-

soluto das normas e condições estabelecidas no presente Edital e na aceita-

ção, irretratável, das mesmas. 

 

16.2. É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações por 

ele prestadas. 

 

16.3. O SENAI DR PA a qualquer momento, por decisão motivada e justificada, 

poderá revogar ou anular o Processo Seletivo no todo ou em parte, bem como al-

terar o Cronograma. 

 



 

 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
Departamento Regional do Pará 
SENAI-DR-PA 
 

 

  

 

  
 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.: (91) 4009-4900 
                  SistemaFIEPA 

23 
 

16.4. Os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, 

serão dirimidos pelo SENAI DR PA. 

 

16.5. A expressão “processo seletivo” deve ser entendida como uma mera possibi-

lidade de ingresso, pelos vieses vacâncias e em face do atual estado das coisas. 

Sobrevindo alteração no cenário econômico e social que afete o orçamento de des-

pesas correntes do SENAI/DR/PA, tal possibilidade reverter-se-á em mera expec-

tativa até que emerja alteração que não comprometa a execução orçamentária, de 

tal maneira que é possível efetivamente que não haja a admissão.  

 

16.6. O SENAI tem natureza jurídica de direito privado, conforme tese consagrada 

pelo Supremo Tribunal Federal via Tema 569, o que significa que o empregador ou 

o empregado poderão a qualquer tempo exercer o direito potestativo.  

 

Belém/PA, 11 de maio de 2021. 

 

 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Diretor Regional do SENAI-DR/PA 
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ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021 

 

CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA PREVISÃO 

Publicação/Divulgação Edital (Jornal, Internet ou local) 18/05/2021 

INSCRIÇÃO 

Recebimento de Currículos/Documentos Comprobatórios 19 e 20/05/2021 

1ª ETAPA: Análise dos Currículos/Documentos Comprobatórios 

Período para realização das Análises 21 a 28/05/2021 

Divulgação do Resultado 29/05/2021 

2ª Etapa: Provas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos 

Realização da Prova de Português, Matemática e Conhecimentos Es-
pecíficos 

07/06/2021 

Resultado da 2ª etapa 11/06/2021 

Recursos 14/06/2021 

Respostas aos Recursos 16/06/2021 

3ª Etapa: Entrevista 

Convocação da Entrevista 17/06/2021 

Realização da Entrevista 21 a 23/06/2021 

RESULTADO FINAL (Todos os cargos) 

Comunicação Classificação Final 28/06/2021 
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ANEXO II 

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021 

 

REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

_____________, ____ de ____________ de 2021. 

À  

Coordenação do Processo Seletivo Nº 002/2021 

 

Ref: Recurso Administrativo contra ______________ 

 

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) 

ao cargo de ___________________, RG: _____________________, do Processo 

Seletivo Nº 002/2021 do SENAI DR/PA, para a unidade CEP 

______________________, venho através deste interpor o recurso: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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ANEXO III 

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021 

 

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO

EDITAL

INSCRIÇÃO + 
ANÁLISE 

CURRICULAR

APROVADO?

SIM

APLICAÇÃO DE PROVAS 
DE PORTUGUÊS, 
MATEMÁTICA E 

CONHECIMENTOS 
GERAIS

E ENTREVISTA

APROVADO?

NÃO

ELIMINADO

SIM

DISPONIBILID
ADE DE 
VAGA?

SIM

CHAMAMENT
O

ATESTADO 
DE SAÚDE 

OCUPACION
AL

INAPTO

ELIMINADO

APTO

CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA

FIM

NÃO

ELIMINADO


