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EDITAL 001/2014 DE ACESSO AOS  

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

SENAI-RJ/ FUNDEC 

1ª RODADA/ 1º SEMESTRE 2014 

I - INTRODUÇÃO 

Este edital tem como objetivo esclarecer  o processo de inscrição para o curso a ser 

oferecido na FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO, em parceria com SENAI-

RJ, bem os critérios de seleção, data de divulgação dos resultados e da matrícula, para o 

1º semestre do ano em curso. 

II – DOS CURSOS E DAS VAGAS  

Os cursos são gratuitos, elaborados de acordo com a legislação federal, e se 

destina a proporcionar qualificação profissional a jovens e adultos. Neles há um núcleo de 

competências profissionais gerais que são comuns a várias qualificações, de forma que o 

aluno, uma vez formado, esteja apto a atender às exigências do mercado de trabalho.  

A FUNDEC sente-se orgulhosa de estar ao lado do SENAI-RJ nesta iniciativa. São 

cursos que se destacam pela excelência e qualidade, ministrado por professores bem 

preparados e treinados para levar ao aluno todas as informações necessárias à formação 

profissional, proporcionando ainda que o aluno construa o seu projeto educativo e se 

tornem profissionais de alto desempenho, diligentes, participativos e com espírito de 

liderança. 

Ao final do curso, cada aluno obterá um certificado com a chancela do SENAI-

RJ, o que representa um passaporte para o mercado de trabalho. 

Os pré-requisitos obrigatórios e quantidades de vagas ofertadas para cada curso 

encontram-se descritos na tabela abaixo: 

CURSO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITOS 

SOLDADOR DE AÇO CARBONO 
ELETRODO REVESTIDO 6G 

40 216 horas 

18 anos em diante, 9º ano do 
ensino fundamental 

(cursando ou completo) 

TRAÇADOR DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

40 296 horas 

18 anos em diante, 9º ano do 
ensino fundamental 

(cursando ou completo) 

CORTADOR DE CHAPAS 
METÁLICAS 

40 236 horas 

18 anos em diante, 9º ano do 
ensino fundamental 

(cursando ou completo) 

http://www.grzero.com.br/senai-ary-torres-cursos-gratuitos-2011-2012/%20http:/www.grzero.com.br/category/senai-cursos-gratuitos-2/
http://www.grzero.com.br/senai-ary-torres-cursos-gratuitos-2011-2012/
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III - LOCAL DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO DOS CURSOS 

HORÁRIO: Tarde (13h às 17h) ou Noite (18h às 22h), de segunda-feira a sexta-feira. 

FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO  

AV. DR. MANOEL REIS, 881 – BAIRRO CENTENÁRIO – DUQUE DE CAXIAS 

CURSO 
VAGAS 
TARDE 

VAGAS 
NOITE 

CARGA 
HORÁRIA 

SOLDADOR DE AÇO CARBONO ELETRODO 
REVESTIDO 6G 

20 20 216 horas 

TRAÇADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 20 20 296 horas 

CORTADOR DE CHAPAS METÁLICAS 20 20 236 horas 

IV – INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos estarão abertas no 

período de 20/01/2014 a 24/01/2014, na unidades FUNDEC PROFISSIONALIZANTE 

CENTENÁRIO. 

Para a inscrição o candidato deverá observar os procedimentos a seguir: 

a)  Preencher, de forma legível, o requerimento de inscrição, indicando o curso; 

b) No ato de inscrição, o candidato deverá:  

i.Apresentar comprovação do pré-requisito de escolaridade requerido para o curso; 

ii.Apresentar original da carteira de identidade; 

iii.Apresentar original do CPF do candidato. 

§ 1º - A inscrição poderá ser efetuada pelo candidato ou, no seu impedimento, por 

um representante, sem necessidade de procuração, desde que este esteja devidamente 

identificado e com o requerimento devidamente preenchido pelo candidato. 

§ 2º - O candidato que tiver qualquer problema grave de saúde deverá requerer por 

escrito, especificando o tipo de problema e anexar justificativa médica, que comprove a 

condição especial atestando que o mesmo apresenta condições físicas para realizar a 

inscrição. Tal requerimento deverá ser feito com antecedência de 48 horas da realização 
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da inscrição. A não inclusão desse requerimento na documentação desobrigará a 

FUNDEC do atendimento especial. 

§ 3º - Será admitida uma inscrição por CPF. 

§ 4º - O não comparecimento nas datas informadas acarretará a perda da vaga e a 

eliminação do candidato.  

§ 5º - A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação de todas as normas e 

instruções que constam deste Edital. 

V- DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos far-se-á mediante sorteio na própria unidade, nos casos 

em que a procura supere a oferta. 

§1º - O sorteio será realizado no dia 25/01/2014, na unidade FUNDEC 

PROFISSIONALIZANTE CENETENÁRIO, pela manhã, às 10h.  

§ 2º - O candidato poderá comparecer ao local de sorteio, a fim de acompanhá-lo. 

§ 3º - A comissão coordenadora do processo seletivo reserva-se o direito de alterar 

datas, horários e locais, desde que razões imperiosas o exijam, obrigando-se a comunicar 

com antecedência as mudanças porventura necessárias. 

VI - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados estarão disponíveis na unidade FUNDEC PROFISSIONALIZANTE 

CENTENÁRIO, partir do dia 27/01/2014. 

VII - DA MATRÍCULA 

O candidato sorteado no processo de seleção terá de 27/01/2014 à 30/01/2014 para 

efetuar sua matrícula na FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENETENÁRIO. 

§ 1º - Será considerado desistente o candidato que: 

a) Não efetuar a matrícula no período determinado neste Edital;  

b) Não comprovar os pré-requisitos para ingresso no curso (escolaridade e 

idade); 

c) Não comprovar os pré-requisitos específicos, quando exigidos pelo edital.  

d) Não apresentar os documentos necessários à matrícula. 
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§ 2º - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Original e cópia da carteira de identidade (RG); 

b) Original e cópia do CPF do próprio aluno; 

c) Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

d) Cópia do comprovante de residência; 

e) Declaração escolar (comprovante do pré-requisito de escolaridade 

estabelecido); 

f)   Um retrato 3x4. 

g) Comprovante do pré-requisito especifico, quando exigido pelo edital.  

VIII – DO APROVEITAMENTO DE VAGAS OCIOSAS 

É de inteira responsabilidade do candidato informar-se sobre as vagas de 

desistência.  

§ 1º - Os Interessados em obter uma das vagas ociosas deverão procurar a 

unidade no dia 31/01/2014, para efetuar a matrícula por ordem de chegada, portando toda 

a documentação necessária segundo as seguintes regras: 

a) Poderão efetuar a matricula os candidatos inscritos, mas não sorteados, bem como 

aqueles sorteados que não realizaram a matrícula no período estabelecido, desde 

que cumpram os requisitos exigidos neste edital. 

b) Poderão efetuar a matricula os candidatos não inscritos, caso ainda restem vagas 

não acessadas pelos inscritos, desde que cumpram os requisitos exigidos neste 

edital. 

c) As vagas ociosas serão preenchidas em observância à ordem de chegada dos 

candidatos à Unidade de Ensino. Independentemente do número de candidatos o 

processo de matricula será encerrado no momento em que todas as vagas ociosas 

forem preenchidas. 
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IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A FUNDEC se reserva o direito de não instalar a turma que não contar com um 

número mínimo de alunos para o desenvolvimento do mesmo (70% das vagas 

previstas por turma para todos os cursos). 

2.  O resultado da classificação dos candidatos pelo sorteio, só terá validade nos 

cursos com início definido neste Edital e para as turmas que vierem efetivamente 

a ser instaladas observando-se o critério acima. 

3. Os alunos matriculados deverão preencher o questionário socioeconômico, no 

momento da matricula. 

4. Será considerado desistente o aluno que não comparecer às aulas durante a 1ª 

quinzena do curso, sem justificar as referidas faltas.  

5. O curso não oferece lanche ou qualquer tipo de refeição 

6. O curso não oferece bolsa-auxílio nem vale-transporte. 

7. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 

Comissão responsável formada por membros da Diretoria de Educação da 

FUNDEC. 

8. A matrícula configura o reconhecimento e a aceitação de todas as normas das 

Unidades FUNDEC, referentes à: comportamento, atitude, respeito às diferenças, 

promoção da empatia, respeito às leis, indumentária condizentes com o ambiente 

escolar. (Não é permitido ao aluno entrar e/ou permanecer na unidade de ensino 

trajando vestimentas não condizentes com uma unidade educacional de ensino 

profissionalizante, tais como: shorts, bermudas, mini-saias, tops, mini-blusas e 

chinelos),  

Parágrafo Único - A FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO CANDIDATO NO ATO 

DE INSCRIÇÃO IMPLICARÁ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAIS, 

EM QUALQUER TEMPO, E NA PERDA DO DIREITO À MATRÍCULA, NO CASO 

DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

 

 

 

 



 Edital de Acesso aos Cursos de Qualificação Profissional SENAI-RJ/ FUNDEC – 1ª Rodada/ 1º Semestre 2014 
 

FUNDEC – DUQUE DE CAXIAS - RJ 7 

X – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Calendário para o Processo Seletivo de Ingresso aos 
Cursos de Qualificação Profissional SENAI-RJ/ FUNDEC 

UNIDADE FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO. 

 DATA HORÁRIO * 

Período de Inscrição 20/01/2014 a 24/01/2014 9h às 20h  

Realização do sorteio 25/01/2014 10h 

Divulgação do Resultado 27/01/2014 9h às 20h  

Matrícula 27/01/2014 a 30/01/2014 9h às 20h 

Vagas remanescentes 31/01/2014 9h às 20h 

Início do Curso 03/02/2014 



ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Processo de Seleção para 

Acesso aos Cursos 

 

CONVÊNIO SENAI 
 

 

 

CURSO PRETENDIDO ________________________________________  MÓDULO________    

TURNO  [   ] Manhã  [   ] Tarde  [   ] Noite 

NOME COMPLETO ________________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

Tel. Residencial ________________________ Tel. Comercial______________________ Celular___________________ 

CPF _______________________________  Data de Nascimento _______/_______/_______ Sexo [    ] Fem.  [   ] Masc. 

Identidade __________________________  Emitida por ____________________ Data de emissão _____/_____/_____ 

Nacionalidade_______________________________________ Naturalidade___________________________________ 

Nome da Mãe/ Pai_________________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial ______________________________________________________________________________ 

Bairro _______________________________  Cidade _____________________________  CEP ___________________ 

Escolaridade      [     ] Ensino Fundamental Incompleto – Ano ________        [     ] Ensino Fundamental Completo 

 [     ] Ensino Médio Incompleto         [     ] Ensino Médio Completo  

 [     ] Ensino Superior Incompleto         [     ] Ensino Superior Completo 

PARA PREENCHIMENTO DA SECRETARIA 

Data de Início _______/_______/_______   Dias da semana ___________________   Horário ________________ 

Concordo com todas as regras presentes no edital de seleção e as apresentadas a mim no momento da matricula e autorizo a 

FUNDEC a veicular em meios eletrônicos ou impressos por tempo indeterminado, a minha imagem e o som da minha voz, sem 

qualquer custo, não tendo nada a reclamar a título algum e em tempo algum. Por ser verdade, firmo o presente. 

Assinatura do Aluno ________________________________________________________________________________ 

CARIMBO/ ASSINATURA FUNDEC 

 

 

 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
Processo de Seleção para 
Acesso aos Cursos  

Nº. DA INSCRIÇÃO 

CPF 

NOME COMPLETO ________________________________________________________________________________ 

CURSO PRETENDIDO _________________________________     MÓDULO_____________ CARIMBO/ ASSINATURA FUNDEC 

TURNO  [   ] Manhã  [   ] Tarde  [   ] Noite      DIAS ____________     HORÁRIO____________  

 

 

  

GUIA DE SORTEIO 
Processo de Seleção para 
Acesso aos Cursos 

Nº. DA INSCRIÇÃO 

CPF 

NOME COMPLETO ________________________________________________________________________________ 

CURSO _____________________ MÓDULO____  DIAS _________  HORÁRIO_________      CARIMBO/ ASSINATURA FUNDEC

 

 

FOTO 

3x4 



ANEXO II – QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO (FRENTE) 
 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

PREZADO PARTICIPANTE: ESTE QUESTIONÁRIO TEM COMO OBJETIVO CONHECER O PERFIL SOCIOECONÔMICO 
DAQUELES QUE DESEJAM TER ACESSO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA FUNDEC. 
ATENÇÃO: A DEVOLUÇÃO DESTE QUESTIONÁRIO É NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO DOS 

CURSOS. TODOS OS DADOS OBTIDOS DESTE QUESTIONÁRIO SERÃO CONFIDENCIAIS. 
DESDE JÁ, AGRADECEMOS SUA VALIOSA COLABORAÇÃO. 

 

1. Qual a sua idade? 

(A) Até 18 anos. 

(B) Entre 19 e 25 anos (inclusive). 

(C) Entre 26 e 33 anos (inclusive). 

(D) Entre 34 e 40 anos (inclusive). 

(E) Mais de 41 anos (inclusive). 
 

2. Qual seu estado civil? 

(A) Solteiro(a). 

(B) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 

(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

(D) Viúvo(a). 
 

3. Onde e como você mora atualmente? 

(A) Em casa ou apartamento, com minha família. 

(B) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

(C) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 

(D) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, 

pensionato, república etc. 

(E) Outra situação. 
 

4. Quem mora com você?  

(A)  Moro sozinho(a) 

(B) Pai e/ou mãe 

(C) Esposo(a) / companheiro(a) 

(D) Filhos(as) 

(E) Irmãos(ãs) 

(F) Outros parentes, amigos(as) ou colegas 

(G) Outra situação 
 

5. Quantas pessoas moram em sua casa? 

(Contando com seus pais, irmãos ou outras pessoas 

que moram em uma mesma casa). 

(A) Duas pessoas. 

(B) Três. 

(C) Quatro. 

(D) Cinco. 

(E) Mais de seis. 

(F) Moro sozinho(a). 
 

6. Quantos(as) filhos(as) você tem? 

(A) Um(a). 

(B) Dois(duas). 

(C) Três. 

(D) Quatro ou mais. 

(E) Não tenho filhos(as). 
 

7. Até quando seu pai estudou? 

(A) Não estudou. 

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo 

primário). 

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo 

ginásio). 

(D) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 

(E) Ensino médio completo. 

(F) Ensino superior incompleto. 

(G) Ensino superior completo. 

(H) Pós-graduação. 

 
8. Até quando sua mãe estudou? 

(A) Não estudou. 

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 

(D) Ensino médio incompleto. 

(E) Ensino médio completo. 

(F) Ensino superior incompleto. 

(G) Ensino superior completo. 

(H) Pós-graduação. 

 

9. Quais e quantos dos itens abaixo há em sua 

casa?  

(A) TV [     ] 

(B) Videocassete e/ou DVD [     ] 

(C) Rádio [     ] 

(D) Microcomputador [     ] 

(E) Notebook [     ]  

(F) Automóvel [     ]  

(G) Máquina de lavar roupa [     ] 

(H) Geladeira [     ] 

(I) Telefone fixo [     ] 

(J) Telefone celular [     ] 

(L) Acesso à Internet [     ] 

(M) TV por assinatura [     ] 

 

10. Você trabalha, ou já trabalhou, ganhando 

algum salário ou rendimento? 

(A) Trabalho, estou empregado com carteira de 

trabalho assinada. 

(B) Trabalho, mas não tenho carteira de trabalho 

assinada. 

(C) Trabalho por conta própria, não tenho carteira de 

trabalho assinada. 

(D) Já trabalhei, mas não estou trabalhando. 

(E) Nunca trabalhei. 

(F) Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho.  

 

11. Com que finalidade você trabalhava enquanto 

estudava? (Marque apenas uma.) 

(A) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa, 

sustentar a família. 

(B) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, 

filhos/as etc.) 

(C) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar 

meu próprio dinheiro). 

(D) Para adquirir experiência. 

(E) Para ajudar minha comunidade. 

(F) Outra finalidade. 

(G) Nunca trabalhei enquanto estudava.  

 

 

 

 

 



ANEXO II – QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO (VERSO) 
 

 

12. Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou seu salário mensal? 

(A) Até 1 salário mínimo. 

(B) De 1 a 2 salários mínimos. 

(C) De 2 a 5 salários mínimos. 

(D) De 5 a 10 salários mínimos. 

(E) Mais de 10 salários mínimos. 

 

13. Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 

(A) Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca. 

(B) Na indústria. 

(C) Na construção civil. 

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

(E) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 

(F) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 

(G) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, 

guardador de carros, catador de lixo etc.). 

(H) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, artesanato, carpintaria, marcenaria 

etc.). 

(I) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, mordomo, 

motorista particular, jardineiro, vigia, acompanhante de idosos/as etc.) 

(J) No lar (sem remuneração). 

(K) Não trabalha. 

 

14. Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 

(B) Na indústria. 

(C) Na construção civil. 

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

(E) Como funcionária do governo federal, estadual ou municipal. 

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior. 

(G) Trabalhadora fora de casa em atividades informais (feirante, ambulante, guardadora de carros, catadora de 

lixo etc.). 

(H) Trabalha em sua casa em serviços (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato etc). 

(I) Como trabalhadora doméstica em casa de outras pessoas (cozinheira, arrumadeira, governanta, babá, 

lavadeira, faxineira, acompanhante de idosos/as etc.). 

(J) No lar (sem remuneração). 

(K) Não trabalha. 

 

15. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, 

a renda familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua casa.) 

(A) Até 1 salário mínimo. 

(B) De 1 a 2 salários mínimos. 

(C) De 2 a 5 salários mínimos. 

(D) De 5 a 10 salários mínimos. 

(E) Mais de 10 salários mínimos. 

 

16. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 

(A) Somente em escola pública. 

(B) Parte em escola pública e parte em escola particular. 

(C) Somente em escola particular. 

(D) Somente em escola indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 

(E) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 

 

17. Em que tipo de escola você cursou ou está cursando o ensino médio? 

(A) Somente em escola pública. 

(B) Maior parte em escola pública. 

(C) Somente em escola particular. 

(D) Maior parte em escola particular. 


