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EDITAL DE SELEÇÃO
APRENDER & CRESCER 2017

O presente edital de seleção contém as principais informações pertinentes ao
processo de seleção de alunos para participarem no Projeto Aprender e Crescer
2017.
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Das Disposições Preliminares
O Aprender e Crescer visa capacitar alunos de escolas públicas e/ou privadas, a

fim de proporcionar, melhor qualificação profissional, de forma gratuita e no contra
turno escolar, tendo a tecnologia e o empreendedorismo como foco principal.
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Do Objetivo

Promover capacitação tecnológica profissional gratuita na área de tecnológica e
empreendedorismo.
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Da Habilitação

Poderão participar do processo seletivo alunos que estejam frequentando ou tenham
finalizado o ensino médio, técnico profissionalizante e ensino superior dos cursos de
Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Administração, Sistemas para Internet
e outros cursos em áreas afins, podendo ser de instituições públicas ou privadas,
com no mínimo 16 anos de idade.
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Das Inscrições

- As inscrições serão realizadas mediante ao preenchimento de um formulário
disponível no site da Sudotec (www.sudotec.org.br).
- No ato de inscrição o aluno deverá selecionar o dia e o horário da prova, e
apresentar-se conforme selecionado.
- Para efetivação da inscrição, o candidato deve imprimir o comprovante de inscrição
e apresentá-lo no dia da prova, juntamente com seu RG ou outro documento com
foto.
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- A data limite para a realização das inscrições é o dia 10 de abril de 2017.
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Da Seleção

O processo seletivo será realizado em duas fases:
- 1ª fase - prova online objetiva (presencial): composta por perguntas das seguintes
disciplinas: português, matemática, informática, lógica e atualidades e uma redação
dissertativa. Essa fase tem caráter classificatório e será realizada entre os dias 17
e 18 de abril.
Passarão para a segunda fase somente os alunos que tiverem melhor
aproveitamento e que tiverem acertado pelo menos uma questão em cada uma das
disciplinas.
A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 25 de Abril a partir
das 10horas no site da Sudotec, www.sudotec.org.br. Os alunos pré-selecionados
deverão agendar junto a Sudotec as entrevistas, pelo fone 46 3536 6281 ou pelo
email contato@sudotec.org.br.
OBS: O agendamento é uma responsabilidade do aluno e tem caráter
eliminatório.
- 2ª fase - entrevista presencial: as entrevistas serão realizadas com agendamento
prévio, conforme descrito no item acima, e serão realizadas entre nos dias 27 e 28
de Abril.
A divulgação da lista final dos aprovados será disponibilizada a partir das 10
horas no site da Sudotec, www.sudotec.org.br no dia 03 de maio.
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Das Matrículas
Os alunos que forem nomeados na lista final de aprovados deverão

comparecer na Sudotec entre os dias 03 a 05 de maio, portando as cópias da
seguinte documentação: CPF, RG, comprovante de residência e histórico escolar,
caso o aluno for menor de 18 anos o mesmo deverá apresentar também a cópia dos
documentos (CPF e RG) dos responsáveis, a fim de realizarem a matrícula.
Poderão participar das aulas apenas os alunos que forem matriculados
antecipadamente.
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Dos Prazos

CRONOGRAMA DAS ETAPAS
Inscrições

Seleção
1ª fase

10/03/2017 a 10/04/2017

17 a 18 de abril 2017

Resultado da
1ª fase

25/04/2017

Seleção
2ª fase

27 a 28 de abril 2017

Resultado da
2ª fase

03/05/2017

Matrículas

03 a 05 de Maio de 2017

Início das aulas

15/05/2017

As inscrições serão realizadas mediante
ao preenchimento de um formulário
disponível
no
site
da
Sudotec
(www.sudotec.org.br).
Prova online objetiva (presencial) e de
caráter classificatório: composta por
perguntas das seguintes disciplinas:
português,
matemática,
informática,
lógica e atualidades e uma redação
dissertativa.
A lista de aprovados na primeira fase
será divulgada a partir das 10horas no
site da Sudotec, www.sudotec.org.br.
Entrevista
presencial:
Os
alunos
selecionados 1ª fase deverão agendar
junto a Sudotec as entrevistas, pelo fone
(46)3536-6281
ou
pelo
email
contato@sudotec.org.br.
A divulgação da lista final dos aprovados
será disponibilizada a partir das 10 horas
no site da Sudotec, www.sudotec.org.br
Os alunos que forem nomeados na lista
final de aprovados deverão comparecer
na Sudotec entre os dias 03 a 05 de
maio, portando as cópias da seguinte
documentação: CPF, RG e Comprovante
de residência, caso o aluno for menor de
18 anos o mesmo deverá apresentar
também a cópia dos documentos (CPF e
RG) dos responsáveis.
As aulas acontecerão nas dependências
do SENAI.
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Das Vagas

Serão ofertadas 60 vagas para capacitação tecnológica gratuita.
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Das Aulas
As aulas serão realizadas junto ao SENAI Unidade Dois Vizinhos, localizado

Rua Pedro Álvares Cabral, nº 905, São Francisco de Assis, Dois Vizinhos – PR, de
segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h30min.
Durante o horário das aulas, os alunos deverão necessariamente estar
portando camiseta oficiais do curso a serem fornecidos. Além disso, todas as regras
e normas internas do SENAI deverão ser prontamente seguidas.
Os alunos serão avaliados quanto a sua evolução técnica junto aos conteúdos
ministrados e também quanto ao comportamento e conduta aplicada. Obtendo
assim, notas objetivas e subjetivas de percepção, ambas de responsabilidade do
professor.

10 Das Informações Gerais
- A 1ª fase - prova online objetiva e 2ª fase - entrevista presencial serão realizadas
na sede da Sudotec, localizada na Rua do Comércio, 554, 1º andar, Centro, Dois
Vizinhos.
 O candidato deverá estar presente no local da prova com no mínimo 15
minutos de antecedência, portando o RG, comprovante de inscrição, caneta
azul ou preta, lápis e borracha.
 No decorrer da prova não será permitida comunicação entre os candidatos.
 A consulta a material de qualquer natureza não será permitida.
 Os candidatos não poderão usar calculadora, telefone celular, ou qualquer
tipo de aparelho eletrônico.

O presente Edital de Seleção poderá ser modificado a qualquer momento.

Dois Vizinhos 20 de fevereiro de 2017.
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