EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS N° 004/2016
INGRESSO A CURSOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE
(PSG) NA MODALIDADE PRESENCIAL
A Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do
Rio Grande do Norte, por meio do seu órgão próprio de educação – Direção de Educação
Profissional, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber aos interessados que
promoverá seleção de candidatos ao ingresso em um de seus cursos, através do
Programa Senac de Gratuidade na modalidade presencial. A Seleção de Candidatos,
será regida pelos termos e condições a seguir:
1 – DO PERFIL DOS CANDIDATOS E DA COMPOSIÇÃO DA DEMANDA
1.1

- A seleção de candidatos para ingressar, nos cursos ofertados (anexo 1) nos

meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2016, na modalidade presencial, através do
Programa Senac de Gratuidade (PSG), destina-se a interessados que preencham os
seguintes requisitos cumulativamente:
1.1.1 – Ser aluno e trabalhador;
1.1.2 – Ser aluno ou egresso da educação básica
1.1.3 – Ser trabalhador empregado ou desempregado;
1.1.4 - Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), são trabalhadores os que estiverem empregados, trabalhadores
domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por conta-própria,
trabalhadores na construção para o próprio uso ou para o próprio consumo,
independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada ou de estarem ou
não ocupados.
1.1.5 – Atender os requisitos de acesso descritos para o curso que pretende se
candidatar (Ver anexo 1);
1.1.6 – Comprovar a condição de baixa renda.
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a) Pessoas de “baixa renda” – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse
2 (dois) salários mínimos federais;
b) A renda familiar mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos
componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam
esse grupo familiar. Se o resultado for até 2 (dois) salários mínimos federais, o
candidato poderá concorrer a uma vaga no PSG.
c) Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de
pessoas residindo na mesma moradia que o candidato e que, cumulativamente,
usufruam da renda bruta mensal familiar e tenham com o candidato algum dos
seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(ã) ou avô(ó).
c) a baixa renda será comprovada mediante auto declaração do candidato.
1.2 – Os candidatos aos cursos do PSG serão captados por meio das seguintes
demandas: demanda livre e demanda oriunda de parcerias.
1.2.1. É considerada demanda livre todos àqueles candidatos que se inscreverem
nos cursos do PSG, sem a intermediação de órgãos públicos de qualquer natureza,
sindicatos de classe e/ou projetos sociais.
1.2.2. É considerada demanda oriunda de parcerias todos aqueles candidatos que
se inscreverem nos cursos do PSG, por meio da intermediação de órgãos públicos
de qualquer natureza, sindicatos de classe e/ou projetos sociais.
2 – DA INSCRIÇÃO
2.1 - As inscrições para os cursos serão realizadas somente pela internet, no site
http://psg.rn.senac.br, no período de 18/07 a 20/07/2016.
2.2 – As inscrições se darão a partir das 10h (horário local) do dia 18/07/2016 às 10h
(horário local) do dia 20/07/2016.
2.2 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento de todo este
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos indicados no item 1.
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2.3 - A inscrição realizada implica, além do disposto no subitem 2.2, na aceitação por parte
do candidato de todas as condições previstas neste Edital.
2.3 - A inscrição é gratuita, inexistindo quaisquer taxas.
2.4 - Não serão aceitas inscrições via fac-símile, postal ou correio eletrônico (e-mail).
2.5 – O candidato poderá inscrever-se para até dois cursos, desde que cada um deles
seja em turnos distintos. Poderá inscrever-se para 02 (dois) cursos de Formação Inicial e
Continuada, ou 01 (um) de Formação Inicial e Continuada e 01 (um) de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
3 - DA CONVOCAÇÃO
3.1 – Os candidatos serão classificados obedecendo a ordem de inscrição. Serão
convocados aqueles candidatos que se inscreveram primeiro dentro do número de vagas
abertas para cada curso/turma.
3.2 - A convocação será realizada no dia 21/07/2016, a partir das 15h (horário local) por
meio de e-mail indicado pelo candidato no ato da inscrição, e por meio de lista
disponibilizada no site http://psg.rn.senac.br
3.3 - O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente aos critérios de classificação,
até completar a quantidade de vagas disponíveis.
3.4 – É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem a divulgação de todas
as informações concernentes aos processos do PSG.
4 - DA MATRÍCULA
4.1 – Para efetivar a sua matrícula, uma vez convocado, o candidato deverá se dirigir ao
Centro de Educação Profissional do Senac, ofertante do curso em que o candidato se
inscreveu. A matrícula é um processo que se dá apenas de maneira presencial. Os
endereços dos Centros de Educação Profissional do Senac podem ser obtidos em
www.rn.senac.br/onde-estamos.
4.2 - O período de matrícula nos cursos que são objeto desse edital, se dará de 22/07/2016
a 26/07/2016, em cada Centro de Educação Profissional (CEP) indicado, conforme anexo
1.
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4.2 – O candidato convocado deverá obedecer aos seguintes horário local, de segunda a
sexta, para efetivar sua matrícula:
4.2.1 – Manhã: das 7h30 às 11h30
4.2.2 – Tarde: das 13h30 às 17h30
4.2.3 – Noite: das 18h30 às 20h30*
* Excepcionalmente o CEP Macaíba funcionará no período noturno das 18h00 às 19h00.
4.3 – Para efetivar a matrícula o candidato, devidamente convocado, deverá apresentar
originais e cópias de todos os documentos necessários à matrícula e que estão indicados
no anexo 1 desse edital;
4.4 – O candidato que não apresentar a documentação necessária e exigida, por
completo, terá sua inscrição cancelada e a matrícula indeferida.
4.5 - A matrícula deverá ser feita pelo candidato, ou se menor de idade, pelo seu
responsável legal. Este deverá apresentar, obrigatoriamente, os originais do CPF, RG e
Comprovante de Residência.
4.6 – Ao candidato impossibilitado de efetivar sua matrícula pessoalmente, lhe será
permitido fazê-la por intermédio de terceiros, desde que estes estejam munidos de
procuração particular registrada em cartório na qual se dá poderes especiais para a
efetivação da matrícula.
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 – Em hipótese alguma será efetivada matrícula com documentação incompleta, nem
fora dos prazos estabelecidos nesse edital, independentemente de justificativa;
5.2 – Não haverá interposição de recursos, de quaisquer

natureza, em nenhuma das

etapas que compõe o Programa Senac de Gratuidade (PSG);
5.3 – Candidatos convocados para efetivar a matrícula no período indicado e que não a
realizarem no prazo estabelecido, perdem o direito a vaga ou as vagas de sua
convocação;
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5.4 – Vencido o período de matrícula, as vagas não preenchidas ficam disponíveis para
os interessados que se dirigirem, no período que antecede o início da turma, ao CEP
ofertante, independentemente de ter realizado inscrição via site.
5.5 – Candidatos convocados que não efetivarem a matrícula não podem se beneficiar
com vagas remanescentes do processo ao qual se inscreveu e não compareceu. Apenas
poderão se inscrever para um próximo processo.
5.6 – Candidatos inscritos e não convocados, recebem, ao finalizar o período de matrícula
o status de demanda livre e podem procurar ao CEP ofertante do curso em que tem
interesse a fim de que possam efetivar sua matrícula em vagas remanescentes, se
houverem, no curso no qual fez sua inscrição.
5.7 – Demais casos não descritos e/ou previstos nesse edital serão deliberados e
orientados pela Comissão Interna e Permanente do PSG ligada a Direção de Educação
Profissional do Senac RN.
5.8 - A análise das informações fornecidas pelo candidato é feita a partir de critérios
estabelecidos pela Política PSG, com base nas Diretrizes do PSG e no que dispõe o
Decreto Federal nº 6.633 de 05 de novembro de 2008, sendo as mesmas de total
responsabilidade do candidato e apresentadas no ato da matrícula.

Natal, 04 de julho de 2016.
Gerência de Desenvolvimento e Implementação Educacional
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ANEXO 1
QUADRO DE VAGAS, CURSOS, CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO
UNIDADE

CAICÓ

CURSO

QUALIDADE NO
ATENDIMENTO

CARGA
VAGAS
HORÁRIA

40

25

INÍCIO

05/10/2016

TÉRMINO

19/10/2016

HORÁRIO

13h às 17h

REQUISITO

DOCUMENTOS

Cursando o
Ensino Médio;
Idade mínima
de 16 anos.

RG e CPF;
Comprovante de escolaridade: Declaração de matrícula
ou comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site);
Quando menor de Idade, deverá acompanhar o
responsável, portando os documentos RG, CPF e
Comprovante de residência.
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CAICÓ

CAICÓ

GESTÃO
COMERCIAL

TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO

40

40

30

30

05/09/2016

15/08/2016

19/09/2016

26/08/2016

13h às 17h

13h às 17h

Ensino Médio
Completo;
Idade mínima
de 18 anos.

RG e CPF;
Comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site).

Ensino Médio
Incompleto
Idade mínima
de 16 anos.

RG e CPF;
Comprovante de escolaridade: Declaração de matrícula
ou comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site);
Quando menor de Idade, deverá acompanhar o
responsável, portando os documentos RG, CPF e
Comprovante de residência.
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CAICÓ

MACAÍBA

MACAÍBA

OPERADOR DE
COMPUTADOR

GESTÃO
FINANCEIRA

GESTÃO
COMERCIAL

196

40

40

15

25

25

08/08/2016

05/09/2016

01/08/2016

14/11/2016

19/09/2016

15/08/2016

13h às 16h

18h às 22h

18h às 22h

Ensino
Fundamental
II
Incompleto;
Idade mínima
de 15 anos
completos.

RG e CPF;
Comprovante de escolaridade: Declaração de matrícula
ou comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site);
Quando menor de Idade, deverá acompanhar o
responsável, portando os documentos RG, CPF e
Comprovante de residência.

Ensino Médio
Completo;
Idade mínima
de 18 anos.

RG e CPF;
Comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional; Profissional da Área Financeira; (Declaração
de atuação)
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site).

Ensino Médio
Completo;
Idade mínima
de 18 anos.

RG e CPF;
Comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site).
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MACAÍBA

MACAÍBA

TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO

DEPILADOR

40

160

35

25

05/09/2016

01/08/2016

19/09/2016

27/09/2016

18h às 22h

8h às 12h

Ensino Médio
Incompleto;
Idade mínima
de 16 anos.

RG e CPF;
Comprovante de escolaridade: Declaração de matrícula
ou comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Certificado de curso de Qualificação Profissional (Antiga
Capacitação), Registro de ocupação em Carteira de
Trabalho Profissional ou Declaração da Empresa
Empregadora ou Autodeclaração de trabalho/experiência
profissional;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site);
Quando menor de Idade, deverá acompanhar o
responsável, portando os documentos RG, CPF e
Comprovante de residência.

Ensino
Fundamental
Completo;
Idade mínima
de 16 anos.

RG e CPF;
Comprovante de conclusão de escolaridade;
Comprovante de residência;
Termo de Compromisso (obtidos no site);
Autodeclaração de baixa renda (obtidos no site);
Quando menor de Idade, deverá acompanhar o
responsável, portando os documentos RG, CPF e
Comprovante de residência.
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