Projeto QUALIFICA MAIS

A Foz Águas 5 e o Sistema FIRJAN tornam público o presente Edital que se destina ao preenchimento de
vagas gratuitas, no âmbito do projeto “Qualifica Mais”, para o seguinte curso:

 Bombeiro Hidráulico - 124h
124 horas de formação integral, sendo 82 horas de aula técnica presencial para o aprendizado de
competências profissionais que permitam a execução de instalações e manutenção de sistemas
hidráulicos; 42 horas de oficinas presenciais para o desenvolvimento de habilidades sociais.
O objetivo do projeto Qualifica Mais é qualificar profissionalmente homens e mulheres moradores dos
bairros que fazem parte da Área de Planejamento 5 (AP5), localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O curso irá proporcionar aos participantes, não só a qualificação profissional certificada pelo SENAI e
reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), como também o desenvolvimento de
habilidades sociais, por meio de oficinas de Desenvolvimento Humano, elevando o potencial de
empregabilidade dos participantes e contribuindo para o desenvolvimento integral de cidadãos e
profissionais para o mundo do trabalho.
Data de início do curso: 14 de setembro de 2017
Horário das aulas:
Terças-feiras: 8:00h às 17:00h
Quintas-feiras: 8:00h às 12:00h

Nº de vagas: 20 vagas
O candidato aprovado receberá auxílio para o transporte e alimentação no local de realização do curso, nos
dias de aula.
É expressamente proibida a entrada na ETE Deodoro trajando bermuda, camiseta, chinelo e boné bem
como fumar nas dependências.

EDITAL 14/08/2017

1. INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos de qualificação estarão abertas no período de
21/08/2017 a 23/08/2017 de 9h às 12h e de 13h às 17h. Este período poderá ser reduzido, sem aviso prévio,
caso o número de inscritos supere o valor de quatro vezes o número de vagas disponíveis, ou seja, 80
(oitenta) inscritos.
Pré-requisito para inscrição: Homens e mulheres com 18 anos ou mais que tenham concluído o
ensino fundamental II (equivalente ao 9ºano) e residam nos bairros da Área de Planejamento 5
(Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Senador Camará, Campos dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap,
Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo, Senador
Vasconcelos, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Paciência, Santa Cruz e
Sepetiba)
Data/horário: dias 21,22 e 23 de agosto
Local de realização da inscrição: Estação de Tratamento Foz Águas 5 - ETE Deodoro
Rua Nazaré, 1 – Deodoro, Rio de Janeiro
Documentos necessários para a inscrição no processo seletivo:
 Comprovante de Escolaridade (Cópia do certificado de conclusão ou declaração de
conclusão)
 Cópia da Cédula de Identidade, Certidão de Nascimento ou Casamento.
 Cópia do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas
 Requerimento de inscrição, preenchido com letra legível.
 Cópia do comprovante de residência
OBS:
 A inscrição será efetuada pelo candidato ou, no seu impedimento, por um representante, sem
necessidade de procuração, desde que este esteja munido dos documentos e necessários, acima
descritos.
 A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as normas e
instruções previstas neste edital.


Candidatos com deficiência: deverão apresentar todos os documentos citados, observando a
legislação vigente. Segundo Decreto Federal nº 3.298/1999, artigo 28, § 2º, para candidatos com
deficiência será observada a capacidade de aproveitamento e não o nível de escolaridade.
Segundo a Lei Brasileira da Inclusão n° 13.146/2015 artigo 30, o candidato com deficiência deverá
informar previamente (no ato da inscrição) os recursos de acessibilidade de que necessita para
participação no processo seletivo.

2. PROCESSO SELETIVO
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O processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
 1ª Etapa: Realização de dinâmicas orientadas por uma equipe multidisciplinar do SESI e
preenchimento de questionário socioeconômico.
O candidato deverá chegar ao local da dinâmica com meia hora de antecedência. Não será
permitida a entrada dos candidatos após o fechamento dos portões. O não comparecimento do
candidato na data estabelecida para processo seletivo implicará na desclassificação do candidato.
Para realização da dinâmica o candidato deverá estar munido do comprovante de inscrição,
identidade original (RG) ou outro documento de identidade com foto do candidato, caneta
esferográfica azul ou preta.
Datas: 29 e 31 de agosto
Horário: 9h às 12h
Local ETE Deodoro
 2ª Etapa: Análise do perfil socioeconômico dos participantes e análise das dinâmicas. Esta etapa
servirá para definição dos 20 aprovados que participarão dos cursos de qualificação.
 3ª Etapa: Convocação dos participantes e apresentação de documentação e matrícula.

Apuração e Divulgação dos Resultados do Processo Seletivo:
Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
 Faltar a uma das etapas;
 Comparecer em data, horário ou local diferente daquele estabelecido para realização das etapas;
 Não apresentar a documentação exigida no período de matrícula.
Os resultados estarão disponíveis no ETE Deodoro a partir do dia 06/09/2017 e os aprovados receberão
contato por telefone através da equipe de coordenação do projeto Qualifica Mais.

3. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no processo de seleção deverão efetuar sua matrícula na ETE Deodoro, onde
realizou sua inscrição.
A matrícula dos candidatos classificados será no período estabelecido no calendário - dias 11/09 (de 13h às
17h) e 12/09 (de 08h às 12h)
Havendo desistências serão promovidas reclassificações, seguindo o ranking de pontuação.
Será considerado desistente, perdendo direito à vaga, o candidato que não efetuar a matrícula no período
determinado neste Edital; não comprovar os pré-requisitos para ingresso no curso e/ou não apresentar os
documentos necessários à matrícula.
O SENAI-RJ reserva-se do direito de não iniciar o curso caso o número mínimo de alunos necessário para o
desenvolvimento do mesmo não seja atingido (mínimo de 16 alunos).
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Documentos para a matrícula:
No ato da matrícula o candidato deverá estar munido dos seguintes documentos:
 Original e cópia da Cédula de Identidade (RG);
 Cópia do CPF;
 Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
 Cópia do Histórico Escolar
 Comprovante do pré-requisito (cópia do diploma ou certificado do Ensino Médio ou
declaração de escolaridade atualizada);
 Dois retratos 3X4;
 Certificado de reservista ou de alistamento militar (maiores de 18 anos do sexo masculino);
 Cópia do Título de Eleitor;
 Atestado Médico (original)
 Comprovante de residência.

4. CALENDÁRIO

ETAPAS

DATA

HORÁRIO

LOCAL

Inscrição

21 a 23/08/2017

9h à 12h
13h à 17h

ETE
Deodoro

Seleção

29 e 31/08/2017*

9h à 12h

ETE
Deodoro

Divulgação do Resultado

06/09/2017

A partir de 10h

ETE
Deodoro

11/09/2017

13h às 17h

12/09/2017

08h às 12h

Início das aulas

14/09/2017

18 às 22h

ETE
Deodoro

Reclassificação
(se houver)

13/09/2017

A partir de 10h

ETE
Deodoro

Matricula

ETE
Deodoro

*Conforme data e horário informado no comprovante de inscrição

5. COMISSÃO GESTORA
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A Comissão Gestora do projeto Qualifica Mais é composta por membros da Gerencia de
Responsabilidade Social do Sistema FIRJAN, do SENAI – RJ Unidade Santa Cruz e pela área de
Comunicação, Relações Sociais e Sustentabilidade da Foz Águas 5.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS


A Comissão Gestora do projeto Qualifica Mais reserva-se o direito de alterar ou suspender qualquer das
etapas acima descritas sem aviso prévio, desde que razões imperiosas o exijam.



Segundo a Lei Brasileira da Inclusão n° 13.146/2015 artigo 30, o candidato com deficiência deverá
informar previamente (no ato da inscrição) os recursos de acessibilidade de que necessita para
participação no processo seletivo.



A inscrição no processo seletivo configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todas as
normas e instruções previstas neste Edital.



Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão Gestora do
projeto Qualifica Mais.



Só será expedido diploma aos concluintes dos cursos que comprovarem a escolaridade descrita
necessária ao pré-requisito do curso; estiverem devidamente matriculados e apresentarem frequência
mínima de 75% das aulas.
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