CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA
Processo Seletivo Complementar II – 2021
O Diretor do Departamento Regional do SENAI de São Paulo torna público o presente Edital,
que regulamenta o processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes dos
Cursos Superiores de Tecnologia.
O processo seletivo complementar constará de uma redação, entrevista e da análise do
histórico escolar de candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. As
inscrições estarão abertas das 10h do dia 19/02/2021 às 21h do dia 08/03/2021 e poderão
ser efetuadas no endereço eletrônico da faculdade que estiver oferecendo o curso
pretendido.
Para a inscrição o candidato deverá:
- acessar e ler o Edital do Processo Seletivo Complementar;
- clicar em “Inscreva-se”;
- preencher eletronicamente o requerimento de inscrição indicando a Faculdade, o curso
pretendido e o turno e concordar com as disposições do Edital do Processo seletivo
Complementar;
- imprimir o boleto bancário correspondente à taxa de inscrição;
- efetuar na rede bancária o pagamento da taxa de R$ 79,00 (setenta e nove reais).
A realização da redação, da entrevista e da análise do Histórico Escolar ocorrerá no dia
15/03/2021, em horário a ser determinado pela Faculdade, que entrará em contato com os
candidatos para orientações.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 16/03/2021, às 14h, na Secretaria da
Faculdade.
O candidato classificado deverá efetuar sua matrícula nos dias 16/03/2021, em horário a ser
determinado pela Faculdade apresentando nesse ato a via original e 1(uma) cópia dos
seguintes documentos:
-

Cédula de Identidade;
Título de Eleitor, se maior de 18 anos;
Comprovação de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (se do sexo masculino);
Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
Histórico Escolar;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
CPF do candidato;
Requerimento de Matrícula preenchido;
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado (pelo responsável,
se menor de 18 anos);
- 1 (uma) foto 3x4 recente;
- Laudo médico ou documento expedido por um profissional da área de saúde que comprove
sua condição, bem como carta solicitando ajuda técnica específica necessária para o
acompanhamento das aulas durante o período em que o curso será ministrado (somente
para candidatos deficientes que informaram, no ato da inscrição, qualquer tipo de
deficiência, de acordo com o Art. 2o da Lei no 13.146/2015, transtornos funcionais
específicos (dislexia, disortografia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros) ou
esteja acometido de doença grave).
São Paulo-SP, 18 de fevereiro de 2021.

