
 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA 2018/1 
Curso Técnico 

O Diretor do SENAI/SC - Lages, Telmo Altair 
Coelho, no uso de suas atribuições regimentais e 
estatutárias, torna pública a abertura de inscrições no 
período de 01/01/2018 à 28/02/2018, para provimento de 
vagas   no Curso Técnico em Eletrotécnica em parceria 
com o instituto Alcoa, Campos Novos Energia S/A        
(ENERCAN), Energética Barra Grande S/A (BAESA) e 
CPFL Energia para o ano de 2018/1. 

 
 

CRONOGRAMA 

DATAS EVENTO 

01/01/2018 à 23/02/2018 Período de Inscrições 

26/02/2018 Processo Seletivo 

27/02/2018 Divulgação dos candidatos aprovados 

28/02 a 02/03/2018 Período de Matrícula 

05/03/2018 Início das Aulas 

 
 

1 FORMAS DE INGRESSSO 
 

1.1 Para ingressar no curso Técnico em Eletrotécnica, o candidato deverá estar 
matriculado pelo menos na 2ª série do Ensino Médio ou já ter concluído o Ensino 
Médio; 

1.2 Ter idade superior a 16 anos; 
1.3 Residir nos municípios de: Campos Novos - SC, Capão Alto-SC, Anita Garibaldi-SC, 

Campo Belo do Sul-SC, Cerro Negro-SC, Celso Ramos-SC, Abdon Batista-SC, 
Esmeralda-RS e Pinhal da Serra-RS. 

 
2 DO PROCESSO SELETIVO 

 
2.1 O processo seletivo acontecerá no dia 26/02/2018 às 14h na Unidade do SENAI em 

Lages. 
2.2 O candidato deverá estar munido de documento com foto, para realização do processo 

seletivo.  
3.1 A forma de ingresso no Curso Técnico em Eletrotécnica será através de uma prova 
contendo 20 questões: sendo elas, 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de 
matemática. 
3.2. Serão classificados 25 candidatos. 
 
 
 



3 DA INSCRIÇÃO 
 

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e certificar-se que 
preenche todos os requisitos exigidos. 

3.2 Os documentos necessários para inscrição são:  
a) Carteira de identidade 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF 
c) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) 

3.3 A inscrição deverá ser feita através do site do SENAI (https://sc.senai.br) onde terá 

um banner referente ao Curso Técnico em Eletrotécnica em parceria com instituto 
Alcoa, ENERCAN, BAESA e CPFL Energia e o candidato deverá baixar a ficha de 

inscrição (clique aqui para baixar a ficha de inscrição). Após preenchida, a ficha de 

inscrição deverá ser entregue no CRAS do município onde o candidato reside. 
3.4 Para aqueles que não tiverem acesso à internet, poderão retirar a ficha de inscrição 

junto ao CRAS do município onde reside, preencher e devolver no mesmo local.  
3.5 As informações fornecidas na ficha de inscrição e o seu correto preenchimento são 

de responsabilidade do candidato, dispondo o SENAI – Lages do direito de excluir 
do processo de ingresso, aquele que não preencher a solicitação de inscrição de 
forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

 
4 DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS 

 
4.1 A lista com os candidatos aprovados será divulgada no dia 27/02/2018 através do 

site do SENAI.  
 

5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

5.1 A ordem de classificação será pela nota obtida no processo seletivo, da maior para 
menor. 
 

6 DA MATRÍCULA 
 

6.1 A matrícula dos candidatos aprovados será realizada entre os dias 28/02/2018 a 
02/03/2018 das 8h às 12h e das 13h30 às 22h na Unidade do SENAI em Lages cito 
à rua Archilau Batista do Amaral, 745 Bairro Universitário, Lages-SC. 

6.2 O candidato selecionado deverá realizar a matrícula pessoalmente ou 
representado por outra pessoa, munidos de: 
a) RG aluno 
b) CPF aluno 
c) RG responsável (para alunos menores de 18 anos) 
d) CPF responsável (para alunos menores de 18 anos) 
e) Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio 
f) Atestado de Frequência (para quem ainda está cursando o Ensino Médio) 
g) Comprovante de Residência atual (água, luz ou telefone) 

 
7 DA REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

7.1 O curso será ministrado de segunda à sexta-feira, das 18h40 às 22h10 nas 
dependências do SENAI Lages. 

https://sc.senai.br/
http://sc.senai.br/sites/default/files/ficha_de_inscricao_1.docx


7.2 O estudante deverá obter aprovação em todas as unidades curriculares constantes 
no Curso Técnico em Eletrotécnica. 

7.3 O curso será ofertado de forma gratuita, porém em caso de reprovação o 
estudante deverá arcar com as custas para cursar novamente a unidade curricular 
reprovada. 

7.4 O deslocamento do município onde o estudante reside, até o SENAI de Lages onde 
será ofertado o curso, é de responsabilidade do estudante.  

7.5 O curso Técnico em Eletrotécnica tem duração de dois anos e ao final o aluno 
recebe o diploma de técnico. 

 
 
 

 

Anexos – 1 
PROGRAMA 

 

 


