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EDITAL SENAI DE INSCRIÇÕES PARA ACESSO A VAGAS GRATUITAS EM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO ÂMBITO DO 

PRONATEC/REDE E-TEC – 2014.2 
 
 
O Departamento Regional da Bahia - SENAI/DR/BA, torna público o Edital para ingresso nos 
Cursos de Qualificação Profissional na modalidade a distância no âmbito do PRONATEC/Rede e-
Tec, o qual será regido pelas disposições a seguir. 
 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O presente Edital visa disciplinar as regras para ingresso nos Cursos de Qualificação Profissional 
na modalidade a distância, no âmbito do PRONATEC/Rede e-Tec, do Departamento Regional da 
Bahia. 
1.2. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Compromisso e Comprovante de Matrícula 
Anexo II – Configuração mínima do Computador 
 
 
2 – DOS CURSOS 
 
2.1 Os cursos serão disponibilizados de acordo com o número de vagas nos municípios, data de 
início, turno e locais onde serão realizadas as aulas presenciais conforme tabela abaixo: 
 

Município Polo Curso Carga 
Horária 

Data de 
Início Turno Nº de 

Vagas 
Salvador Cimatec Almoxarife 160 22/12/2014 Matutino 40 
Salvador Cimatec Almoxarife 160 22/12/2014 Matutino 40 
Salvador Dendezeiro Almoxarife 160 22/12/2014 Matutino 40 
Lauro de 
Freitas 

Lauro de 
Freitas Almoxarife 160 22/12/2014 Matutino 40 

Feira de 
Santana 

Feira de 
Santana Almoxarife 160 22/12/2014 Matutino 40 

Salvador Dendezeiros 
Montador e 

Reparador de 
Microcomputadores 

184 22/12/2014 Matutino 40 

Feira de 
Santana 

Feira de 
Santana 

Montador e 
Reparador de 

Microcomputadores 
184 22/12/2014 Matutino 40 

Lauro de 
Freitas 

Lauro de 
Freitas 

Montador e 
Reparador de 

Microcomputadores 
184 22/12/2014 Matutino 40 

Lauro de 
Freitas 

Lauro de 
Freitas 

Montador e 
Reparador de 

Microcomputadores 
184 22/12/2014 Matutino 40 

Ilhéus Ilhéus 
Montador e 

Reparador de 
Microcomputadores 

184 22/12/2014 Matutino 40 

Salvador Cimatec Mecânico de 
Motocicletas 304 22/12/2014 Noturno 40 

Salvador Cimatec Mecânico de 
Motocicletas 304 22/12/2014 Noturno 40 

 
2.2 Os cursos ofertados neste Edital serão realizados na modalidade a distância, em ambiente virtual, 
com no mínimo 20% da carga horária realizada presencialmente no polo escolhido pelo candidato no 
ato da inscrição. 
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3 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO AOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
GRATUITOS 

 
3.1 A inscrição dos candidatos será condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
3.1.1 possuir idade mínima exigida pelo curso no ato da matrícula; 
3.1.2 possuir escolaridade mínima exigida pelo curso; 
3.1.3 atender aos requisitos exigidos no descritivo de cada curso disponibilizado pelo SENAI/DR/BA; 
3.1.4 não estar ocupando, na condição de estudante, simultaneamente, uma vaga em curso no 
âmbito do Pronatec/Bolsa-Formação (Qualificação, Técnico concomitante e Técnico subsequente), 
em qualquer parte do território nacional. 
3.1.5 ter, preferencialmente, um dos perfis abaixo: 

I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; 
II - trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores; 
III - beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda entre 
outros que atenderem a critérios especificados no âmbito do Plano Brasil sem Miséria; 
IV - pessoas com deficiência; 
V - povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais; 
VI - públicos prioritários dos programas do governo federal que se associem à Bolsa-Formação; 
VII - estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em 
instituições privadas na condição de bolsista integral. 

 
 
4 - DA INSCRIÇÃO  
 
4.1 As inscrições serão realizadas no período de 03 de dezembro de 2014 a 12 de dezembro de 
2014, exclusivamente pelo site www.fieb.org.br/senai. 
4.2 Cada candidato só poderá se inscrever para um único curso. 
4.3 As inscrições para todos os cursos serão realizadas via Internet e o candidato deverá: 

a) digitar corretamente seus dados cadastrais e a opção do curso escolhido, observando o  
município, polo, curso, turno e data de início do curso; 

b) indicar obrigatoriamente o número do CPF e RG. 
4.4 O candidato receberá, por e-mail, o comprovante de inscrição no processo seletivo. 
4.4.1 O comprovante impresso da inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado quando for necessário. 
4.6 Será de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para a 
efetivação da inscrição.  
4.5 É vedado o pedido de inscrição condicional, extemporâneo, pela via postal, por meio de fax ou 
ainda via correio eletrônico (e-mail). É considerado pedido de inscrição extemporâneo o efetuado fora 
do prazo estabelecido neste edital para as inscrições. 
4.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital. 
4.7 O SENAI/DR/BA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 
 
 
5 – DA GRATUIDADE 
 
5.1 Todos os cursos, objeto deste Edital, serão gratuitos e não haverá cobrança de taxa de inscrição 
para participação na Seleção.  

 
 

6 - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 
6.1 A inscrição será cancelada se for realizada de forma irregular, contendo informações equivocadas 
ou incompletas do candidato, desobedecendo ao disposto no item 4.3; 
6.2 O SENAI/DR/BA se reserva no direito de excluir da seleção e da matrícula aquele que não 
preencher o formulário corretamente e/ou fornecer dados comprovadamente falsos. 

http://www.fieb.org.br/senai
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7 – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
7.1 Para os cursos ofertados, serão selecionados os candidatos que atenderem a todos os requisitos 
relacionados no item 3 deste Edital, considerando o critério da ordem cronológica de inscrição. 
7.2 As pessoas com deficiência serão classificadas prioritariamente, independentemente da sua 
ordem de inscrição. 
 
 
8 – DA ELIMINAÇÃO 
8.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, uma vaga em curso no âmbito do 
Pronatec/Bolsa-Formação, em qualquer parte do território nacional. 

b) deixar de apresentar quaisquer documentos que comprovem o atendimento a todas as 
condições e requisitos estabelecidos neste Edital; 

c) não preencher quaisquer dos requisitos contidos neste Edital; 
d) desobedecer qualquer outra previsão contida deste Edital. 

 
 
9 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
9.1 As listas com os nomes dos candidatos por ordem de classificação conforme o item 7.1, será 
divulgada no site www.fieb.org.br/senai, (01) um dia depois de encerradas as inscrições, separadas 
por município, polo, curso,  turno e data de início. 
9.2 Na mesma oportunidade, serão divulgadas as listas dos candidatos convocados a realizarem a 
matrícula, observados o número de vagas para cada município, polo, curso,  turno e data de início. 
 
 
10 - DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
10.1 Os candidatos convocados deverão realizar a matrícula no polo escolhido no ato da inscrição, 
salvo os candidatos dos Polos de Cimatec e Dendezeiros, cujas matriculas deverão ser realizadas na 
Unidade Bonocô, nos períodos que serão divulgados no site www.fieb.org.br/senai, portando a 
documentação obrigatória. 
 
Campus Cimatec Av. Mário Leal, s/nº - Bonocô - Cosme de Farias 

40285-600 – Salvador - BA Dendezeiros 

Feira de Santana Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000 -    Campo Limpo 
Ilhéus Av. Ferroviária, 315  Iguape 

Lauro de Freitas Av. Luiz Tarquínio Pontes,  938 Aracuí 
 
  
10.1.1 O candidato que não comparecer no prazo estipulado para a matrícula, ou que não apresentar 
a documentação obrigatória, será considerado desistente, perdendo o direito à matrícula. 
10.2 Deverão ser apresentados e entregues, no ato da matrícula, os documentos obrigatórios abaixo 
relacionados: 

a) histórico escolar, com certificado de conclusão do Ensino Fundamental I ou II, ou Ensino 
Médio, ou equivalente (original e cópia), conforme o requisito do curso; 

b) CPF próprio do candidato, independente da idade (original e cópia);  
c) carteira de identidade - RG (original e cópia); 
d) comprovante de residência (original e cópia); 
e) documento comprobatório de guarda no caso de responsáveis que não sejam pais do 

candidato (original e cópia) 
f) RG e CPF do responsável, caso o candidato tenha menos de 18 anos (original e cópia). 
g) de acordo como perfil, o candidato ainda deve apresentar: 
 

http://www.fieb.org.br/senai
http://www.fieb.org.br/senai
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PERFIL DOCUMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM 
PERFIL 

Estudantes do Ensino Médio da rede pública, 
inclusive da educação de jovens e adultos 

Declaração de matrícula no Ensino Médio em escola 
da rede pública 

Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, 
silvicultores, aquicultores, extrativistas e 
pescadores 

Carteira de trabalho assinada  
Declaração de Imposto de Renda ou autodeclaração 

Beneficiários titulares e dependentes dos 
programas federais de transferência de renda 
entre outros que atenderem a critérios 
especificados no âmbito do Plano Brasil sem 
Miséria 

Número de Identificação Social – NIS ou 
autodeclaração 

Pessoas com deficiência Documento comprobatório de órgão específico legal 
ou autodeclaração 

Povos indígenas, comunidades quilombolas e 
outras comunidades tradicionais 

Documento comprobatório de órgão específico legal 
(FUNAI, por exemplo) ou autodeclaração 

Reservista das Forças Armadas (Exército e 
Aeronáutica) ou Atiradores de Tiros de Guerra 

Certificado de reservista com período máximo de 12 
meses da baixa ou Cartão de Identificação Militar, 
com identificação de Atirador de Tiro de Guerra 

Estudante que tenha cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública ou em 
instituições privadas na condição de bolsista 
integral 

Certificado de conclusão do ensino médio;  
Declaração da escola privada atestando a condição 
de bolsista integral nos três anos de curso do 
Ensino Médio 

Desempregados  Requerimento de Benefício do seguro Desemprego;  
Termo de rescisão de contrato de trabalho;   
Autodeclaração  

 
10.3 Não haverá matrícula condicionada à apresentação posterior de documentos; 
10.4 O candidato assinará no ato da matrícula “Termo de Compromisso e Comprovante de 
matrícula”, conforme o curso de sua opção. 
10.5 O candidato classificado no processo seletivo que tiver impossibilitado de comparecer à Unidade 
SENAI/DR/BA para efetivar a sua matrícula poderá constituir procurador para este fim, mediante 
outorga de procuração particular, com firma reconhecida. 
10.5.1 No ato da matrícula, o procurador deverá apresentar: 

a) a procuração e seus documentos de identificação (RG e CPF); 
b) todos os documentos exigidos do candidato, relacionados no item 11.3 deste Regulamento. 

 
 
11 – DAS VAGAS REMANESCENTES 
 
11.1 Para o preenchimento de vagas remanescentes, decorrentes da desistência de candidatos, 
serão divulgadas listas subsequentes de candidatos no site www.fieb.org.br/senai, respeitada a 
ordem de classificação. 
11.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acesso às informações disponíveis no site 
www.fieb.org.br/senai, devendo monitorar o período da matrícula no DR/BA, inclusive no que se 
refere à 2ª lista e possíveis listas subsequentes de vagas para o curso escolhido. 
 
 
12 – DO INÍCIO DAS AULAS 
 
12.1 O início das aulas de cada turma será confirmado no ato da matrícula. 
 
 
13 – DOS RECURSOS 
 
13.1 Contra o resultado da seleção caberá recurso, devidamente fundamentado, dirigido ao 
SENAI/DR/BA, no prazo de 2 (dois) dia úteis após a divulgação do resultado. 

http://www.fieb.org.br/senai
http://www.fieb.org.br/senai
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13.2 O recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo, sendo que qualquer alteração no 
resultado da seleção será comunicada diretamente ao interessado, em momento posterior. 
 
 
14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. As aulas serão realizadas a distância, via ambiente virtual de aprendizagem, que ficará 
disponível por todo período letivo para o aluno acessar através de seus recursos próprios: 
computador com acesso à Internet e pacote Office. 
14.2 A configuração mínima do computador para ter acesso às aulas está no Anexo II. 
14.3 O SENAI/DR/BA ficará obrigado a realizar o curso ofertado sempre que, ao final do prazo de 
matrícula, houver a confirmação de pelo menos 50% (cinquenta por cento) das matrículas 
disponibilizadas, respeitados os limites de vagas por curso e de formação de turmas de no máximo 
40 (quarenta) alunos.  
14.4 Quando a quantidade de matrículas confirmadas não atingir o percentual mencionado no item 
anterior, o SENAI/DR/BA poderá, nos cinco primeiros dias úteis do curso, remanejar os estudantes 
da(s) turma(s) não formada(s) para o mesmo curso que esteja em oferta no mesmo polo e em outro 
turno. 
14.5 O SENAI/DR/BA se reserva o direito de suspender a oferta de qualquer curso caso o número de 
candidatos matriculados seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de vagas disponibilizadas 
na turma; 
14.6 O prazo para impugnação do presente edital será de um dial útil a contar da data de sua 
publicação.  
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo SENAI/DR/BA; 
14.8 Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador - BA para dirimir toda e qualquer questão inerente ao 
presente Regulamento. 
 
 
 

 03  de dezembro de 2014 
 
 
 

__________________________________________________ 
LEONE PETER CORREIA DA SILVA ANDRADE 

 DIRETOR REGIONAL DO SENAI/DR/BA 
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