CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – EDITAL DE VAGAS DEMANDADAS
PELAS EMPRESAS INDUSTRIAIS DO SENAI-PE – 2º SEMESTRE DE 2021
A Diretora Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco – SENAI
– PE, no uso de suas atribuições, torna público que, no período das 08h do dia 12/05/2021 às 22h
do dia 09/07/2021, estarão abertas as inscrições para as Empresas Industriais formalizarem suas
respectivas demandas de vagas referentes ao atendimento da cota legal de aprendiz.

1.

2.

Das Inscrições
1.1

As inscrições para as vagas ofertadas para os Cursos de Aprendizagem Industrial da Região
Metropolitana do Recife, Sertão e Agreste, dar-se-ão mediante este edital. As inscrições estarão
abertas no período das 08h do dia 12/05/2021 às 22h do dia 09/07/2021 e deverão ser
efetuadas no endereço eletrônico do SENAI-PE, www.pe.senai.br, no link Aprendizagem
Industrial.

1.2

Oferta de Vagas
Consultar Quadro de Vagas - Anexo I (cursos/ carga horária/ duração/ pré-requisito/ vaga/
turno/ início/ Escola).

1.3

O Anexo II – Descrição das Competências Gerais de Cada Curso ofertado.

Requisito para requerimento das vagas
2.1

3.

As Empresas Industriais localizadas em Pernambuco com cota de aprendiz para atendimento
no ano de 2021 - 2º semestre.

Orientações sobre as reservas de vagas:









A reserva de vaga deverá ser realizada através do site do SENAI-PE (www.pe.senai.br), no
link Aprendiz Industrial (o preenchimento correto das informações será fundamental para o
atendimento assertivo do SENAI-PE às demandas), conforme campos do Anexo III;
Só poderão ser atendidas 30% das vagas nos cursos de assistente administrativo, ou seja,
se a empresa tiver um total de 100 contratos (entre antigos e novos) de aprendizagem com o
SENAI, só poderá ser renovado o número que a soma total seja 30 contratos para assistente
administrativo. As demais cotas deverão ser em outras áreas tecnológicas. Ressalvo para as
empresas industriais, em que esse edital não contemplar cursos que atendam a área
tecnológica de sua atuação, atenderemos também dentro da área de gestão;
O SENAI-PE dará retorno em até 72h confirmando o recebimento da reserva;
O atendimento será de acordo com a ordem de inscrição;
Com a vaga reservada, a indústria estará comprometida com o SENAI – PE no
encaminhamento do Aprendiz.
Em caso de demanda especifica da indústria, poderá ser atendida observado as condições
objetivas do SENAI PE e desde que com turma fechada, com no mínimo de 25 vagas,

Edital - Cursos de Aprendizagem Industrial – SENAI PE 2021.2

3.

4.

Divulgação do Resultado das Reservas das Vagas
3.1

O resultado será através de ofício emitido pelo SENAI para cada Indústria solicitante, via e-mail
cadastrado no requerimento. Desta forma, permite a confirmação do atendimento à cota de
Aprendiz.

3.2

Os candidatos indicados deverão ter, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no
máximo, a idade que lhes permita concluir o curso antes de completarem 24 anos, exceção
feita aos cursos:
•

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais, Eletricista Industrial e Assistente de
Laboratório Industrial, em que é exigido, no mínimo, 18 anos na data de início do curso
e, no máximo, a idade que lhes permita concluir o curso antes de completarem 24
anos;

•

Assistente de Gerenciamento de Obras, Auxiliar de Linha de Produção, em que é exigido,
no mínimo, 17 anos e 06 meses na data de início do curso e, no máximo, a idade que
lhes permita concluir o curso antes de completarem 24 anos;

•

Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Química e Técnico em Mecânica,
Técnico em Eletromecânica; Técnico em Mecatrônica; em que é exigido, no mínimo, 16
anos na data de início do curso e, no máximo, a idade que lhes permita concluir o
curso antes de completarem 24 anos.

Da Matrícula
4.1

A Empresa Industrial deverá encaminhar o candidato para efetuar sua matrícula na Escola onde
será ministrado o curso, conforme o seguinte calendário:
 1º entrada - Turmas prevista para início em 09/08/2021
Matriculas: 12/07/2021 a 23/07/2021;


4.2



2 ª entrada – Turmas prevista para início em 11/10/2021
Matriculas: 08/09/2021 a 21/09/2021.
São condições necessárias para a matrícula:
Ter idade e escolaridade compatíveis com a modalidade do curso, conforme Anexo I;
Apresentar os seguintes documentos:
 CPF;
 RG;
 Certidão de nascimento, para cursos técnico;
 Comprovante de escolaridade;
 Comprovante de residência;
 02 (duas) fotos 3x4 recente;
 Carta de compromisso formal da empresa de contratação como Aprendiz.

4.3

Será considerado desistente o candidato que não efetuar a matrícula no período determinado
neste Edital.

4.4

Não havendo encaminhamento do Aprendiz até o período de matricula, conforme cronograma
deste edital, a Empresa Industrial será atendida pelo banco de reserva do SENAI PE.

DISPOSIÇÕES GERAIS
a. A seleção do aprendiz é da responsabilidade da empresa;
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b. Um candidato não poderá, sob qualquer condição, fazer, com contrato de aprendizagem da
mesma empresa, dois cursos subsequentes, mesmo que sejam em escolas diferentes, em
ocupações diferentes;
c. Um aluno, com contrato de aprendizagem, que concluir o Curso de Aprendizagem Industrial,
poderá matricular-se, de forma subsequente, com contrato de aprendizagem de outra
empresa, desde que em ocupação diferente da já cursada;
d. No caso do não cumprimento das documentações requeridas no item 4.2, a matrícula será
automaticamente cancelada, e em seu lugar será substituído por outro candidato indicado
pela indústria.
e. A Indústria deverá enviar para a escola do SENAI a cópia do contrato de Aprendizagem
até, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das aulas.
f.
Caso a quantidade de alunos a serem matriculados não atinja o número mínimo previsto
para instalação e funcionamento de uma turma, o SENAI reserva o direito de realizar o
remanejamento do aprendiz para um outro curso, com anuência da Indústria requerente.
g. O SENAI-PE reserva-se o direito de cancelar ou adiar, provisória ou indefinidamente, a
oferta, na hipótese extrema da Unidade ofertante ser atingida por um desastre, nos termos
descritos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como “o resultado de eventos
adversos, naturais ou antrópicos, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao
funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos
humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excedem sua capacidade de lidar com o
problema usando meios próprios”;
h. A idade máxima para os aprendizes não se aplica aos alunos com deficiência, assim como
para os candidatos às vagas no Programa Aprendizagem Básica, os alunos não precisam ter
escolaridade exigida no plano, conforme legislação, Decreto nº 3.298/1999 art 28, § 2º - As
instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão,
obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de
deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível
de escolaridade.

Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Coordenadora deste Edital- SENAI-PE.
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ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
1ª Entrada – agosto de 2021

CARGA
HORÁRIA

DURAÇÃO
PREVISTA

Técnico em
Administração

1600h

22 meses

Técnico em
Eletrotécnica

1600h

Eletricista de Redes
de Distribuição de
Energia Elétrica

CURSO

PRÉ-REQUISITO

VAGA

TURNO

INICIO

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio.

25

Tarde

09/08/2021

22 meses

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio.

25

Tarde

09/08/2021

1056h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo ensino médio.

25

Tarde

09/08/2021

Auxiliar de
Operações Logística

960h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Tarde

09/08/2021

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Tarde

09/08/2021

Eletricista Industrial

960h

13 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental

25

Manhã

09/08/2021

Mecânico de
Manutenção de
Máquinas Industriais

1080h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Manhã

09/08/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental.

25

Manhã

09/08/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Tarde

09/08/2021
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ESCOLA
TÉCNICA

SENAI Araripina

SENAI Areias

SENAI Cabo

Assistente
Administrativo
Assistente de
Gerenciamento de
Obras

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

30

Tarde

09/08/2021
SENAI Caruaru

960h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental

25

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

30

Tarde

09/08/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

30

Manhã

09/08/2021

Técnico em
Segurança do
Trabalho

1600h

22 meses

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio.

25

Tarde

09/08/2021

Operador de Injetora
de Plástico

960h

13 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 1ª ano do ensino médio.

50

Tarde

09/08/2021

Auxiliar de
Operações Logística

960h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Tarde

09/08/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Manhã

09/08/2021

Auxiliar de
Operações Logística

960h

13 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Tarde

09/08/2021

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Manhã

09/08/2021

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Tarde

09/08/2021
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Tarde

09/08/2021

SENAI Caruaru –
Polo Belo Jardim

SENAI Ipojuca

SENAI Petrolina

SENAI Paulista

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental.

25

Manhã

09/08/2021

Técnico em Química

1536

24 meses

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio.

25

Manhã

09/08/2021

Técnico em Logística

1360

20 meses

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio

25

Manhã

09/08/2021

Técnico em
Mecatrônica

1706

24 meses

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio.

25

Tarde

09/08/2021

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

30

Tarde

09/08/2021
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SENAI Santo
Amaro

2ª Entrada – outubro de 2021
CARGA
HORÁRIA

DURAÇÃO
PREVISTA

Auxiliar de
Operações Logística

980h

Auxiliar de Linha de
Produção

CURSO

PRÉ-REQUISITO

VAGA

TURNO

INICIO

13 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Tarde

11/10/2021

1020h

13 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Tarde

11/10/2021

Mecânico de
Manutenção de
Máquinas Industriais

1080h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

25

Manhã

11/10/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

25

Tarde

11/10/2021

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

30

Tarde

11/10/2021

30

Tarde

11/10/2021

30

Tarde

11/10/2021

SENAI Caruaru –
Polo Belo Jardim

25

Tarde

11/10/2021

SENAI Ipojuca

25

Manhã

11/10/2021

Assistente
Administrativo

800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

Técnico em Plástico

1900h

24 meses

Auxiliar de Linha de
Produção

1020h

14 meses

Assistente
Administrativo
Assistente de
Gerenciamento de
Obras
Técnico em
Refrigeração e
Climatização

Idade entre 16 a 22 anos – cursando no
mínimo, 2ª ano do ensino médio
Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental.

ESCOLA

SENAI Cabo

SENAI Caruaru

SENAI Paulista
800h

12 meses

Idade entre 14 a 22 anos – cursando no
mínimo, 8ª ano do ensino fundamental

960h

14 meses

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental

25

Idade entre 18 a 22 anos – cursando no
mínimo, 9ª ano do ensino fundamental

25

1600

22 meses
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25

Tarde

11/10/2021

Tarde

11/10/2021
SENAI Santo
Amaro

Tarde

11/10/2021

Endereços das Escolas:










Escola Técnica SENAI Araripina – Via Vicinal, Km 2, s/n, Vila Santa Maria | Araripina – PE
Escola Técnica SENAI Areias - Av. Dr. José Rufino, 1099, Areias - Recife - PE
Escola Técnica SENAI Cabo - Antiga PE 28, s/n, Jardim Santo Inácio | Cabo de Santo Agostinho – PE
Escola Técnica SENAI Caruaru - Rua João Gomes Pontes, 166, Kennedy | Caruaru - PE
Escola Técnica SENAI Jaboatão dos Guararapes- Rua Alberto Barreto, 74, Centro, Centro | Jaboatão dos Guararapes
Escola Técnica SENAI Ipojuca - Rod PE 42, Km 01, Zona Rural | Ipojuca -PE
Escola Técnica SENAI Paulista - Rod. BR 101 Norte, Km 52,3, s/n, Paratibe | Paulista – PE
Escola Técnica SENAI Petrolina - Av. Monsenhor Ângelo Sampaio,267, Areia Branca | Petrolina - PE
Escola Técnica SENAI Santo Amaro - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539, Santo Amaro | Recife – PE
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DE CADA CURSO

ÁREA DE GESTÃO

 Técnico em Administração: Executar atividades administrativas e coordenar
equipes em atividades correlatas, no nível operacional, dos setores de produção
e serviços, utilizando-se de técnicas e tecnologias apropriadas e de padrões
éticos, legais, de qualidade, e segurança, com responsabilidade social e
ambiental.
 Assistente de administrativo: Executar atividades de rotinas administrativas,
organização de documentos e apoio logístico no ambiente de trabalho da
empresa, seguindo legislação, normas internas e procedimentos técnicos, de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

ÁREA DE LOGÍSTICA
 Técnico em Logística: Executar, controlar e colaborar no planejamento dos
processos e das operações logísticas, atendendo a suprimentos, produção e
distribuição de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene,
meio ambiente e segurança e legislação vigente.

 Auxiliar de Linha de Produção: Ser capaz de preparar materiais para alimentação
de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção;
alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento, atendendo à
regulamentação de documentações técnicas, com segurança, saúde, produtividade,
qualidade e consciência ambiental.

 Auxiliar de Operações Logística: Atuar no recebimento, armazenagem,
movimentação, separação, expedição e distribuição de materiais e produtos,
em conformidade com os procedimentos técnicos operacionais, de preservação
ambiental, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.
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ÁREA DE AUTOMAÇÃO E MECATRÔNICA

 Técnico em Mecatrônica: Atuar no desenvolvimento de sistemas
automatizados de manufatura, implementar e manter máquinas e equipamentos
automatizados, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança, e de meio ambiente.
ÁREA DE ELETROELETRÔNICA
 Eletricista Industrial: realizar instalações elétricas prediais e industriais,
organizar e preparar o local de trabalho, atendendo à regulamentação da
documentação técnica, com segurança, saúde, produtividade, qualidade e
consciência ambiental

ÁREA DE METALMECÂNICA –MECÂNICA
 Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: executar os processos
de mecânica de manutenção de máquinas industriais, respeitando
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de
meio ambiente.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 Assistente de Gerenciamento de Obras: Organizar e preparar o local de
trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam
revestimentos e contra pisos; executa Montagem de Parede Drywall conforme
projetos de edificações, atendendo aos requisitos de higiene, segurança e meio
ambiente. Aplica conhecimentos técnicos e tecnológicos especializados,
recorrendo aos fundamentos científicos correspondentes.
ÁREA DE SEGURANÇA
 Técnico em Segurança do Trabalho: monitorar os processos de saúde,
segurança e meio ambiente do trabalho e prestar assessoria em segurança do
trabalho de acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene
ocupacional, responsabilidade social e sustentabilidade, meio ambiente e
promoção à saúde do trabalhador com ética profissional
ÁREA DE QUIMICA
 Técnico em Química: Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas,
instrumentais e microbiológicas, operar processos e atuar no desenvolvimento de
produtos e serviços da área de Química e gestão técnica dos processos, zelando
por padrões de qualidade e pela integridade de pessoas, do meio ambiente e das
instalações.
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ÁREA DE POLIMEROS
 Operador de Injetora Plástica: Fabricar produtos de plástico e borracha e velas.
Preparam matérias primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos.
Controlar e documentar o processo de produção. Trabalhar em conformidade a
normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e
preservação ambiental.

 Técnico em Plástico: Pode atuar em assessoria e consultoria; no
desenvolvimento de métodos (processos) e produtos em empresas cujas
atividades envolvam obtenção, transformação e caracterização de polímeros
como atividade principal ou secundária; em laboratórios de controle de qualidade
(químicos, físicos, físico-químicos e microbiológicos) e de prestação de serviços;
em laboratórios e plantas piloto de pesquisa e desenvolvimento; no pós-venda e
suporte técnico; em empresas de reciclagem e com vendas e compras técnicas.

ÁREA DE ALIMENTOS

 Técnico em Alimentos: Processos fabris, suporte técnico de industrialização,
comercialização e análise de alimentos; processamento, produção, apoio técnico,
desenvolvimento de produtos, pesquisa, controle e consultoria na indústria
alimentícia, suporte em entidades de classe e órgãos regulatórios.

ÁREA DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
 Técnico em Refrigeração: Planejar, executar e monitorar atividades de
instalação elétricas e eletrônicas, produção e manutenção em sistemas de
climatização e refrigeração, em diversos tipos de equipamentos e processos.
Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
ÁREA GTD

 Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica: realizar serviços de
construção, operação e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica –
média tensão e baixa tensão – de montagem e instalação de iluminação pública
e serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, de
segurança, qualidade e meio ambiente.
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ANEXO III
REQUERIMENTO – RESERVAS DE VAGAS EM CURSOS DE APRENDIZAGEM
CAMPOS A SEREM INFORMADOS (solicitação on-line)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de Pernambuco

DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:

CNAE:

Contato:

E-mail:

DAS VAGAS
CURSO

TURNO

ESCOLA

VAGA

INICIO

Sobre as Práticas Profissionais na Empresa:
A etapa do curso de aprendizagem realizada na empresa, denominada prática profissional curricular,
poderá ser realizada de forma concomitante, intercalada ou sequencial à fase escolar.
 O aprendiz poderá realizar as práticas na empresa, quando houver correlação entre a formação do
aprendiz e a área de atuação da empresa.
 O aprendiz poderá realizar as atividades práticas profissionais nas instalações do SENAI em
ambiente simulado, quando: menor de 18 anos em área sujeitando à insalubridade ou
periculosidade.

Sobre as modalidades de aprendizagem:
 Aprendizagem profissional de formação inicial;
 Aprendizagem profissional de nível técnico médio
De acordo com as normas vigentes, o termo inicial e final do contrato de aprendizagem deve coincidir
com início e término do programa de aprendizagem.

Recife, ________ de _______________ de ______
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