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EDITAL 004/2013 DE ACESSO AOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SOLDADOR, 

CORTADOR E TRAÇADOR. 

SENAI-RJ/FUNDEC  

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 a 

2ª rodado do 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 

destinam 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. 

Os pré-requisitos obrigatórios para a inscrição são estes: ter, no mínimo, 18 

(dezoito) anos, e estar cursando ou ter cursado 9º. Ano do Ensino Fundamental.  

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

que representa um passaporte para o mercado de trabalho. 



Segue o quadro com cursos e suas respectivas vagas: 

  

CURSO VAGAS CARGA HORÁRIA 

SOLDADOR 40 216 horas 

CORTADOR 40 236 horas 

TRAÇADOR 40 296 horas 

III - LOCAL DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO DO CURSO 

 

FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO  

AV. DOUTOR MANOEL REIS, 881 – BAIRRO CENTENÁRIO – DUQUE DE CAXIAS/ RJ 

HORÁRIO: TARDE OU NOITE 

 

IV – INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo de ingresso no curso estarão abertas no 

período de 27/05/2013 a 10/06/2013, de 09h às 18h, na FUNDEC 

PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO localizada na Av. Doutor Manoel Reis, 881, bairro 

Centenário, Duque de Caxias/ RJ. 

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

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

b)  Preencher, no ato de inscrição, questionário com informações socioeconômicas. 

c)  No ato de inscrição, o candidato deverá:  

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

– Apresentar original da carteira de identidade; 

– 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 da inscrição. A não inclusão desse requerimento na 

documentação desobrigará a FUNDEC do atendimento especial. 

§ 3º - 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 FUNDEC 

PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO, nos casos em que a procura supere a oferta. 

§ 1º - O sorteio será realizado no dia 11/06/2013, na FUNDEC 

PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO, às 14h, sendo o candidato obrigado a estar 

presente ou enviar representante, sob pena de perda da vaga. Serão sorteadas as vagas 

existentes em cada curso acrescido de 10 (dez) vagas para cadastro de reserva para 

suprir eventuais desistências, tendo validade apenas para o período deste processo. 

§ 2º - O candidato deverá comparecer ao local de sorteio como antecedência e 

portando: 

• comprovante de inscrição; 

• cédula de identidade original (RG) ou outro documento oficial de identidade que 

contenha fotografia do candidato. 

§ 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 

§ 1º - Os resultados estarão disponíveis na FUNDEC PROFISSIONALIZANTE 

CENTENÁRIO e no site da FUNDEC www.fundec.rj.gov.br a partir do dia 12/06/2013. 

VII - DA MATRÍCULA 

O candidato classificado no processo de seleção terá do dia 12/06/2013 a 

14/06/2013 para efetuar sua matrícula na FUNDEC PROFISSIONALIZANTE 

CENTENÁRIO, Av. Doutor Manoel Reis, 881, bairro Centenário. 

§ 1º - Será considerado desistente o candidato que: 

•  Não efetuar a matrícula no período determinado neste Edital;  

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

• Não apresentar os documentos necessários à matrícula. 

§ 2º - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 



• original e cópia da carteira de identidade (RG); 

• original e cópia do CPF do próprio aluno; 

• cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

• cópia do Histórico Escolar (comprovante do pré-requisito de escolaridade 

estabelecido); 

• dois retratos 3x4; 

• certificado de reservista ou de alistamento militar (sexo masculino); 

• cópia do Título de Eleitor; 

 § 3º - Observação sobre a documentação para a matrícula: 

 Por exigência legal, a apresentação de documentação de curso em nível superior 

não anula a necessidade da documentação referente ao Ensino Médio para realização da 

matrícula. 

 § 4º - Vagas remanescentes. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a vaga de desistência procurar a 

FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO em 21/06/2013, para efetuar a 

matricula conforme a ordem de classificação na lista de espera. 

 

 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

número mínimo de alunos matriculados para o desenvolvimento do mesmo (90% 

das vagas previstas por turma para todos os cursos).  

2. O resultado da classificação dos candidatos, 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. 

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. 

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

Comissão. 

 



10. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Calendário para o Processo Seletivo de Ingresso na  

FUNDEC PROFISSIONALIZANTE CENTENÁRIO/SENAI-RJ 

 DATA HORÁRIO 

Divulgação  24/05/2013 a 10/06/2013 

Período de Inscrição 27/05/2013 a 10/06/2013 09h às 18h 

Realização do Sorteio 11/06/2013 14h 

Divulgação do Resultado 12/06/2013 09h às 18h 

Matrícula 12/06/2013 a 14/06/2013 09h às 18h 

Aula Inaugural 17/06/2013 

Aula Inaugural será realizada no Teatro Raul Cortez às 18h e a presença dos alunos é obrigatória. 

 


