
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÕES DE CURSOS DO SENAI 

Nº 001/2022 

 

 

 

Edital de Chamamento público para cadastro de 

interessados em participar de cursos de qualificação 

promovido pelo Município de Sananduva em 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI/RS e outras providências. 

 

ANTUIR RICARDO PANSERA, Prefeito Municipal de Sananduva, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com o § Único do art. 12 da Lei Orgânica Municipal e 

legislação pertinente TORNA PÚBLICO o presente edital de CHAMAMENTO para cadastro 

de interessados em participar de cursos de qualificação promovido pelo Município de 

Sananduva em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RS, 

conforme discriminação a seguir: 

 

1 – DO OBJETIVO 

 

1.1 Visando ao atendimento das demandas do setor industrial, bem como promoção 

da qualificação profissional dos munícipes que se encontrem devidamente cadastrados no 

Cadastro Único, ficam abertas inscrições para cadastro de interessados nos cursos abaixo 

descritos: 

 

Descrição do Curso Carga 

Horária 

Nº de Vagas Subsídio disponibilizado pelo 

Município 

SOLDAGEM MAG E 

MONTAGEM 

 

Definição e parâmetros de 

soldagem; - Aparelhos de 

soldar: tipos, características, 

regulagens, operações e 

cuidados; - Soldagem ao 

arco elétrico; - Tipos de 

juntas; - Posições de 

soldagem e movimentos; - 

Processo Mag; - Arame: 

tipos e classificações; - 

Tipos de gases de proteção e 

importância no processo de 

soldagem; - Preparação e 

cuidados para a soldagem; - 

Influência da tensão e 

100h 10 100% do valor para 

munícipes desempregados e 

que estejam buscando 

qualificação para 1º emprego, 

e que estejam inscritos no 

Cadastro Único. 

 

 

 

TURNO DA TARDE 



 

 

 

amperagem; - Defeitos de 

soldagem: causas e 

prevenções; - Segurança e 

higiene no trabalho; - 

Práticas de soldagem. 

Preparação e montagem de 

conjuntos para soldagem. 

SOLDAGEM MAG E 

MONTAGEM 

Definição e parâmetros de 

soldagem; - Aparelhos de 

soldar: tipos, características, 

regulagens, operações e 

cuidados; - Soldagem ao 

arco elétrico; - Tipos de 

juntas; - Posições de 

soldagem e movimentos; - 

Processo Mag; - Arame: 

tipos e classificações; - 

Tipos de gases de proteção e 

importância no processo de 

soldagem; - Preparação e 

cuidados para a soldagem; - 

Influência da tensão e 

amperagem; - Defeitos de 

soldagem: causas e 

prevenções; - Segurança e 

higiene no trabalho; - 

Práticas de soldagem. 

Preparação e montagem de 

conjuntos para soldagem. 

100h 10 50%  

 

 

TURNO DA NOITE 

 

1.2 As aulas acontecerão nos seguintes dias e horários:  

 

a) Turno Tarde: Terça a Sexta - 13:30h às 17:30h  

b) Turma Noite: Segunda a Quinta - 18:30h às 22:30h 

 

1.3 Para receber o certificado de conclusão do curso o participante deverá ter frequência 

Mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

 

1.4 Eventuais valores dos inscritos que não obtiverem o subsidio integral 

disponibilizado pelo Município referente ao curso, devem ser adimplidos diretamente ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RS, conforme condições por ele 

estipuladas. 

 

 

 



 

 

 

 

2-  DO LOCAL E PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições para o chamamento são gratuitas, e serão realizadas do dia 2 3  d e  

m a i o  a  3 1  d e  m a i o  de 2022, em dias úteis, no horário compreendido entre às 

08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, junto a Secretaria de Assistência Social e 

Habitação, cito a rua Carlos Raymundo, nº 458, centro, na cidade de Sananduva - RS.  

 

2.2 Caso as vagas ofertadas não sejam preenchidas, as inscrições poderão ser 

prorrogadas. Após a homologação (item 5.1), não mais serão recebidas quaisquer inscrições, 

sob qualquer condição ou pretexto. 

 

2.3 O preenchimento da Ficha de Inscrição constante no anexo I será de 

responsabilidade pessoal do próprio inscrito; 

 

 

3- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 São requisitos para inscrição: 

a) ter, na data da inscrição, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

c) ter conhecimento das exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo 

com elas; 

d) Estar inscrito no Cadastro Único – Cad; 

e) Residir no Município de Sananduva há pelo menos seis meses; 

f) Comprovação da Escolaridade Mínima Ensino Fundamental Completo; 

 

 

4- DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  

 

4.1 No ato da inscrição os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:  

 

a) Ficha de inscrição, disponibilizada no ato pela Secretaria Competente, 

devidamente preenchida e assinada, conforme anexo I; 

b) cópia do documento de identidade; 

c) cópia do CPF; 

d) 01 foto 3x4; 

f) cópia da carteira de trabalho constando nº da CTPS e nº do PIS; 

g) cópia do documento militar, para homens; 

h) cópia da certidão de casamento, quando houver; 

i) cópia da certidão de nascimento dos filhos com idade inferior à 14 anos, quando 

houver; 

j) cópia do comprovante de residência atualizado; 

 

 

 

5- DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS 



 

 

 

 

5.1 No dia 1º  de junho de 2022 , o Município de Sananduva publicará no painel 

de publicações oficiais edital contendo relação nominal dos candidatos que tiveram suas 

inscrições homologadas. 

 

5.2 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão automaticamente 

aptos a participarem dos cursos, sendo que a seleção de inscritos acontecerá com base na ordem 

as inscrições. 

5.3 Em caso de cadastro superior ao número de vagas disponibilizado será realizado 

sorteio público dos inscritos.  

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Governo do Município de Sananduva, 

observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 

 

6.2 O sorteio público, caso necessário, dar-se-á no hall da secretaria de Assistência 

Social e Habitação, no dia 02 de junho de 2022, às 09h. 

 

6.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas 

para o processo seletivo contidas neste Edital. 

 

6.4 Toda a documentação entregue pelo candidato, conforme solicitado neste Edital, 

não será devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo. 

 

6.5 O cronograma da seleção obedecerá aos seguintes prazos: 

 

ATIVIDADES DATA / PERÍODO 

Publicação do Edital 23/05/2022 

Inscrições 23/05 a 31/05 

Publicação do edital de 

Homologação das Inscrições 

1º/06 

Eventual sorteio público 02/06/2022 

Data prevista para início do curso 08/06/2022 

 

 

 

6.6 – Publique-se na forma da Lei, em especial com a fixação no Átrio Municipal, 

anúncio no informativo de rádio, jornais de circulação local e estadual, comunicação via ofício 

à Polícia Militar, a Polícia Civil, ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, ao Juiz de 

Direito da Comarca, ao Representante do Ministério Público, à Câmara Municipal de 

Vereadores. 

 

6.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Sananduva para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste Edital. 



 

 

 

 

6.8 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, 

na Prefeitura Municipal, pelo telefone (54) 3343-1266, email licitacao@sananduva.rs.gov.br. 

 

 

 

Sananduva RS, 23 de maio de 2022. 

 

 

ANTUIR RICARDO PANSERA 

                   Prefeito Municipal 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO Nº: 

___________________________________________________________________________ 

NOME: 

___________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

___________________________________________________________________________ 

RG: 

___________________________________________________________________________ 

CPF: 

___________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: 

___________________________________________________________________________ 

HORÁRIO PARA QUAL DESEJA SE INSCREVER: 

___________________________________________________________________________ 

DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Declaro estar ciente das condições do presente edital, estando de acordo com as 

mesmas. 

Sananduva, 23 de maio de 2022. 

____________________________________ 


