PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AOS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SENAI BAHIA

O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da
Bahia – SENAI/DR/BA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos interessados a
abertura de inscrições para ingresso nos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio do
SENAI/DR/BA, na modalidade presencial, o qual será regido pelas disposições deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.

O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 280 (duzentas e oitenta)
vagas nos Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio, na modalidade presencial. Os
candidatos devem estar devidamente inscritos e atender aos requisitos estabelecidos neste
edital.

1.2.

A relação de cursos, vagas, carga horária, duração e mensalidades encontra-se no Anexo
II e os requisitos de acesso encontram-se no Anexo III.

1.3.

O Processo Seletivo será realizado sob a supervisão da Comissão de Seleção do
SENAI/DR/BA e executado pela Unidade SENAI CIMATEC.

2.

FORMA DE INGRESSO

O interessado precisa realizar sua inscrição/matrícula pelo site www.postecnicosenaiba.com.br, onde
deverá escolher o curso desejado, anexar a documentação exigida no item 6.2 e realizar o pagamento
referente a matrícula (1ª mensalidade), conforme Anexo I, dentro do período determinado nesse Edital
e de acordo com o número de vagas disponibilizadas no Anexo II.
3.

DOS CURSOS
3.1.

As aulas dos cursos presenciais serão ministradas nos dias e horários estabelecidos no
Anexo II.

3.2.

Em função da pandemia da COVID-19, as aulas dos cursos presenciais serão ministradas,
parcialmente, por meio da Plataforma MEU SENAI. Conforme autorização dos governos
estadual e municipal, as aulas poderão ser realizadas presencialmente nas instalações da
Unidade SENAI CIMATEC, sendo respeitados os dias e horários das aulas e o protocolo com
critérios de saúde e segurança estabelecidos pelo SENAI/DR/BA, priorizando-se a realização
presencial das aulas práticas dos cursos.

3.3.

As aulas, por meio da Plataforma MEU SENAI, serão realizadas remotamente e acontecerão
de forma síncrona (ao vivo). Para que o aluno acompanhe as aulas, ele deve dispor de
computador com acesso à internet, conforme requisitos especificados no item 4, letra d. O
computador é de responsabilidade do aluno, portanto, o SENAI/DR/BA não se responsabiliza
pela forma de acesso do aluno ao curso.

3.4.

A aprovação no curso requer que o aluno obtenha nota/média final igual ou superior a 7 (sete)
e apresente frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas de cada
unidade curricular/disciplina.
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4.

DOS REQUISITOS DE ACESSO

Para se candidatar a uma das vagas deste Processo Seletivo de Especialização Técnica de Nível
Médio, o interessado deve preencher os seguintes requisitos:
a) Estar devidamente inscrito no Processo Seletivo de Especialização Técnica de Nível Médio;
b) Ter concluído curso técnico ou graduação (bacharelado, licenciatura ou superior de
tecnologia), de acordo com os requisitos de acesso especificados no Anexo III.
c) Ter disponibilidade para acompanhar as aulas presenciais, desde que autorizado pelos
governos estadual e municipal e respeitando o protocolo de retomada das aulas estabelecido
pela instituição.
d) Ter acesso a computador com os requisitos mínimos especificados abaixo, para
acompanhamento das aulas teóricas e realização das aulas práticas simuladas em formato
remoto (ao vivo):
1. Placa de áudio e caixa de som ou fone de ouvido;
2. Monitor com 1024 x 768 pixels (milhões de cores);
3. Sistema operacional Windows 7 ou superior (32 ou 64 bits)
4. Processador equivalente ou superior a um Intel Core 2 Duo de 1.6 Mhz;
5. Software leitor de PDF;
6. HD com no mínimo 1Gbyte livre e 2 GB de RAM;
7. Internet Explorer 10 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) ou Chrome (qualquer
versão);
8. Banda Larga com mínimo de 5MB.
5. DA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA NO PROCESSO SELETIVO
5.1.

A inscrição no Processo Seletivo é gratuita.

5.2.

Local de inscrição/matrícula: www.postecnicosenaiba.com.br

5.3.

Período de inscrição/matrícula: 14/06/2021 a 01/08/2021.

5.4.

Caso o candidato identifique alguma anormalidade em seu processo de inscrição/matrícula,
deverá enviar e-mail para Central de Atendimento ao Candidato (CAC),
cac.senaicimatec@fieb.org.br e solicitar as devidas correções até o dia 01/08/2021.

5.5.

Para
quaisquer
esclarecimentos
postecnicosenaiba@fieb.org.br.

6.

o

candidato

deve

enviar

e-mail

para

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA:

6.1.
a)
b)
c)
d)
e)

O candidato deverá:
Acessar o site www.postecnicosenaiba.com.br
Seguir as orientações contidas no site;
Preencher, corretamente, o formulário de inscrição/matrícula com todos os dados solicitados;
Selecionar o curso desejado;
Anexar os documentos exigidos.

6.2. No ato da inscrição/matrícula o candidato deverá anexar os seguintes documentos:
a) Diploma de conclusão do curso técnico ou de graduação (bacharelado, licenciatura ou superior
de tecnologia), em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
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b) Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto ou Passaporte
emitido pela Polícia Federal ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de residência (atualizado).
7. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA
7.1. A inscrição/matrícula poderá ser cancelada pelo SENAI/DR/BA se:
a) For realizada de forma irregular, contendo informações equivocadas, falsas ou incompletas;
b) For realizada, por qualquer motivo, após o encerramento do período de inscrição/matrícula;
c) For constatada mais de uma matrícula por candidato no mesmo curso, será considerada a
matrícula com data mais recente;
7.2.

O SENAI/DR/BA não se responsabiliza por inscrição/matrícula não realizada por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados, exceto se o problema técnico for decorrente de falhas
no próprio sistema de inscrições/matrículas do SENAI/DR/BA.

7.3.

As informações prestadas no formulário de inscrição/matrícula serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se à Comissão de Seleção do SENAI/DR/BA, o
direito de excluir do Processo Seletivo ou da matrícula aquele que não preencher o citado
documento de forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou
incorretos.

8.

DA MATRÍCULA

8.1.

Após a realização da inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da matrícula (1ª
mensalidade). Após a confirmação do pagamento, será analisada a documentação anexada
pelo candidato no momento da inscrição.

8.2.

Caso haja alguma pendência de documentação, a Central de Atendimento ao Candidato (CAC)
notificará por e-mail o candidato para a regularização da referida pendência. O candidato
deverá solucionar a pendência até 5 dias uteis após a notificação, limitado ao início das aulas
(30 de agosto de 2021).

8.3.

A efetivação da matrícula se dará após a confirmação do pagamento, da validação dos
documentos anexados pelo candidato no momento da inscrição e da disponibilidade de vagas.
O candidato será notificado por e-mail quanto a confirmação da matrícula no curso.

8.4.

A inscrição no processo seletivo não garante vaga no curso, a qual está condicionada a
confirmação do pagamento da matrícula (1ª mensalidade) e validação da documentação
anexada pelo candidato, sujeita a disponibilidade de vagas.

8.5.

Não haverá matrícula condicionada à apresentação posterior de documentos.

8.6.

O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Termo de Adesão com o SENAI/DR/BA
contemplam as cláusulas que discorrem sobre os direitos e os deveres das partes envolvidas,
particularmente os valores e formas de pagamento, observando a legislação pertinente, cuja
responsabilidade perdurará até a finalização do curso ou rescisão de contrato.

8.7.

Caso o aluno deseje realizar o pagamento integral do curso (à vista), deve solicitar o referido
pagamento pelo e-mail senaifinanceiro@fieb.org.br informando nome completo, CPF, RG e
data de nascimento, aderindo à política de descontos vigente.
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8.8.

Caso o número de matrículas por curso alcance o número de vagas ofertadas, o SENAI
reserva-se o direito de encerrar as inscrições/matrículas para o respectivo curso.

9. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO
Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) Anexar documento de identificação irregular;
c) Descumprir as normas do processo seletivo estabelecidas neste edital, ou não preencher
totalmente o Formulário de Inscrição/matrícula no processo seletivo;
d) Deixar de anexar quaisquer documentos que comprovem o atendimento a todas as condições e
requisitos estabelecidos neste Edital;
e) Desobedecer qualquer outra regra deste Edital;
f) For constatado, a qualquer tempo, que o candidato não atende aos requisitos previstos no Edital
vigente à época do seu ingresso.
10. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS / DISPENSA DE DISCIPLINA
10.1. O aluno matriculado que tenha realizado cursos destinados à formação inicial e continuada ou
Especialização Profissional Técnica, ou cursos de graduação, poderá solicitar aproveitamento
de estudos.
10.2. Para solicitar, o aluno deverá acessar o portal do aluno (com login e senha fornecidos no ato
da matrícula) e preencher requerimento, solicitando o aproveitamento de estudos e
experiências anteriores, além de anexar os seguintes documentos:
a) Histórico escolar, certificado ou atestado de conclusão de curso;
b) Plano de ensino / Ementa da unidade curricular/disciplina ou do curso (com carimbo da
Instituição de origem).
10.3. Após análise e parecer da coordenação, quando aplicável, será realizada avaliação teóricoprática para comprovação dos conhecimentos e/ou habilidades.
10.4. O período para formalizar a solicitação de aproveitamento de estudos é de 15 (quinze) dias
corridos a partir do 1º dia de aula. Não serão aceitas solicitações, após esse período.
10.5. É de responsabilidade do aluno o acompanhamento do requerimento.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A qualquer tempo, a Comissão de Seleção do SENAI/DR/BA poderá determinar a anulação da
inscrição/matrícula, desde que verificada qualquer irregularidade, seja de natureza
administrativa ou penal.
11.2. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de não realizar turmas de qualquer curso cujo número de
matriculados pagantes seja inferior a 80% (oitenta por cento) do total de vagas disponibilizadas
para o referido curso. Nesta hipótese, o aluno matriculado em um curso, poderá fazer uma
solicitação por e-mail para a Central de Atendimento ao Candidato (CAC),
cac.senaicimatec@fieb.org.br solicitando outra opção de curso entre as vagas residuais deste.
Caso o aluno não tenha interesse em realizar outra opção, deve solicitar pelo mesmo e-mail a
restituição do valor pago referente à 1ª mensalidade.
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11.3. Início das Aulas: 30 de agosto de 2021 (segunda-feira) ou 02 de setembro de 2021 (quintafeira), conforme Anexo II.
11.4. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de ampliar o número de vagas ofertadas por curso em
virtude da demanda.
11.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão de Seleção do
SENAI/DR/BA.
11.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador - BA para dirimir toda e qualquer questão inerente ao
presente processo seletivo.
Salvador, 08 de junho de 2021

Rodrigo Vasconcelos Alves
DIRETOR REGIONAL DO SENAI/DR/BA
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ANEXO I
DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA MATRÍCULA (1ª MENSALIDADE)
VALOR DA
MATRÍCULA

MATRÍCULA COM 50% DE
DESCONTO* (DE
14/06/2021 A 01/08/2021)

CONSTRUÇÃO DE MODELOS DIGITAIS

R$460,00

R$ 230,00

GESTÃO INTEGRADA DE QSMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

R$390,00

R$ 195,00

INDUSTRIA AVANÇADA

R$460,00

R$ 230,00

PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

R$440,00

R$ 220,00

PROJETOS INDUSTRIAIS

R$460,00

R$ 230,00

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM:

ROBÓTICA INDUSTRIAL
R$460,00
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
R$460,00
* Esses descontos não são cumulativos com outros quaisquer descontos.

R$ 230,00
R$ 230,00

ANEXO II
CURSOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO E MENSALIDADES DO CURSO
MENSALIDADES
CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO
TÉCNICA EM:

CONSTRUÇÃO DE
MODELOS DIGITAIS
GESTÃO INTEGRADA
DE QSMS E
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
INDÚSTRIA
AVANÇADA
PLANEJAMENTO DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
PROJETOS
INDUSTRIAIS

VAGAS

CARGA
HORÁRIA
(H)

40

300

5ª, 6ª e
sábado*

40

300

5ª, 6ª e
sábado*

40

345

2ª,3ª e 4ª**

40

300

2ª,3ª e 4ª**

40

300

5ª, 6ª e
sábado*

DIAS DE
AULAS

HORÁRIOS DAS
AULAS

18:30 às 21:30 (5ª e
6ª) e 9h às 12h
(sábados)
18:30 às 21:30 (5ª e
6ª) e 9h às 12h
(sábados)
18:30 às 21:30

QUANT.

VALOR

VALOR COM
DESCONTO PARA
PAGAMENTO ATÉ O
DIA 05
(5% DESCONTO)

10 meses

10

R$460,00

R$437,00

10 meses

10

R$390,00

R$370,50

11 meses

11

R$460,00

R$437,00

10 meses

10

R$440,00

R$418,00

10 meses

10

R$460,00

R$437,00

10 meses

10

R$460,00

R$437,00

10 meses

10

R$460,00

R$437,00

DURAÇÃO

18:30 às 21:30

18:30 às 21:30 (5ª e
6ª) e 9h às 12h
(sábados)
18:30 às 21:30

ROBÓTICA
40
310
2ª,3ª e 4ª**
INDUSTRIAL
SISTEMAS
18:30 às 21:30
40
300
2ª,3ª e 4ª**
FOTOVOLTAICOS
*poderão ocorrer aulas aos sábados das 13h às 17h.
**poderão ocorrer aulas aos sábados das 8h às 12h e ou das 13h às 17h.

6

ANEXO III
REQUISITOS DE ACESSO
CURSO

CONSTRUÇÃO DE MODELOS DIGITAIS
GESTÃO INTEGRADA DE QSMS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
INDUSTRIA AVANÇADA
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
PROJETOS INDUSTRIAIS
ROBÓTICA INDUSTRIAL
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

REQUISITOS DE ACESSO
Ter concluído curso técnico ou graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia): Técnico Construção
Civil e Edificações ou graduação em área correlata ao curso: Edificações, Arquitetura, Engenharia Civil ou
Graduações em áreas afins.
Ter concluído curso técnico ou de graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia).
Ter concluído curso técnico ou de graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia).
Ter concluído curso técnico ou graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia): Técnico Mecânica,
Mecatrônica, Automação, Eletromecânica, Elétrica ou Graduações em áreas afins.
Ter concluído curso técnico ou graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia): Técnico em
Mecânica, Fabricação, Mecânica de Precisão ou Graduações afins.
Ter concluído curso técnico ou de graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia) em área
correlata ao curso: Eletrotécnica, Eletrônica, Energias, Eletromecânica, Mecatrônica ou Graduações em áreas afins.
Ter concluído curso técnico ou de graduação (Bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia) em área
correlata ao curso: Eletrotécnica, Eletrônica, Energias, Eletromecânica, Mecatrônica ou áreas correlatas.
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