
 

 
 

EDITAL SENAI DE SELEÇÃO Nº 07/2020 

ACESSO A VAGAS NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO PARA 

MULHERES 
O Departamento Regional do Acre - SENAI/DR/AC em parceria com a Empresa KYFRIO 

REFRIGERAÇÃO, torna público o Edital para seleção de vagas no curso de qualificação de 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO PARA MULHERES para o município de Rio Branco-

Acre. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Edital visa disciplinar as regras para seleção de participantes que farão o curso de Mecânico 

de Refrigeração e Climatização para Mulheres, em parceria com a Empresa KYFRIO 

REFRIGERAÇÃO. 

O curso constante desse Edital será gratuito. 
 

2 – DOS CURSOS 

2.1 O curso será disponibilizado de acordo com o QUADRO I, conforme abaixo: 

CURSO:  

Local de Realização 
do Curso 

Pré-Requisito do Curso 
Período 
do Curso 

Carga 
Horária 

Horário  
Nº de 
Vagas 

Escola SENAI Cel. 
Auton Furtado 

Av. Epaminondas 
Jacome nº 1.260 – 

Bairro Cadeia Velha 

 Maior de 18 anos; 
 Ensino Médio 
completo; 
 Exclusivo para 
Mulheres. 

01.02 a 
09.04.2021 

180h 
13:30 às 

17:30 
20 

 

3 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CURSO  

O ingresso, visando o preenchimento de vagas dar-se-á da seguinte forma: 

3.1 Inscrição Autônoma da Comunidade 

As inscrições serão realizadas na Av. Epaminondas Jácome Nº 1.260 – Cadeia Velha, no 
número máximo de 30 inscrições por ordem de chegada. 

3.2 O deferimento das inscrições dos candidatos será condicionado ao atendimento 

dos seguintes requisitos: 

3.2.1 possuir idade mínima exigida pelo curso no ato da matrícula; 

3.2.2 possuir escolaridade mínima exigida pelo curso; 

3.2.3 ser do sexo feminino 

3.2.4 ser classificado no processo seletivo, dentro do limite de vagas. 

 

 

 



 

 
 

4 – DA INSCRIÇÃO  

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 11 a 20/01/2021 no 

endereço na Av. Epaminondas Jácome Nº 1.260 – Cadeia Velha, nos horários de 07:30 às 
11:30h, 13:30 às 17:30h e de 18:00 às 22:00 

4.2. Deverão ser apresentados ORIGINAL e entregues CÓPIAS, no ato da inscrição, 

os documentos obrigatórios abaixo relacionados: 

a) CPF próprio do candidato, independentemente da idade (original e cópia);  

b) Carteira de identidade - RG (original e cópia); 

c) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);  

d) Comprovante de escolaridade; e)  

4.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação na Seleção.  

4.4 Será de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados 

informados para a efetivação da inscrição.  

4.5 É vedado o pedido de inscrição condicional, extemporâneo, pela via postal, por 

meio de fax ou ainda via correio eletrônico (e-mail). É considerado pedido de inscrição 

extemporâneo o efetuado fora do prazo estabelecido neste edital para as inscrições. 

4.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital. 

 

5 – DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 5.1 A inscrição será cancelada se for realizada de forma irregular, contendo 

informações equivocadas ou incompletas do candidato, desobedecendo ao disposto no item 

3.2. 

5.2 O SENAI/DR/AC se reserva no direito de excluir da seleção e da matrícula aquele 

que fornecer dados comprovadamente falsos. 

 

6 – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO  

 6.1 – Serão selecionados os candidatos que atenderem a todos os requisitos 

relacionados nos itens 03 e 04 deste Edital; 
 

7 – DA ELIMINAÇÃO 

7.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) deixar de apresentar quaisquer documentos que comprovem o atendimento a 

todas as condições e requisitos estabelecidos neste Edital; 

b) não preencher quaisquer dos requisitos contidos neste Edital;  

c) desobedecer a qualquer outra previsão contida deste Edital. 

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

8.1 A lista com os nomes dos candidatos por ordem de classificação conforme o item 

6.3, será divulgada no site www.senaiac.org.br e na Escola SENAI Cel. Auton Furtado (Av. 

Epaminondas Jacome nº 1.260 – Bairro Cadeia Velha – Telefone: (068) 3901-4520. Rio Branco – 

http://www.senaiac.org.br/


 

 
 

Acre). É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à divulgação 

do resultado. Os demais candidatos classificados comporão cadastro de reserva e serão 

chamados, de acordo com as vagas existentes. 

 

9 – DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

9.1 Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula na Escola SENAI Cel. Auton Furtado 

(Av. Epaminondas Jacome nº 1.260 – Bairro Cadeia Velha), no período de 24 a 29/01/2021 
nos horários de 07:30h às 1130h, 13:30h às 17:30h e 18:00h às 22:00h. 

9.1.1 O candidato que não comparecer no prazo estipulado para a matrícula será 

considerado desistente, perdendo o direito à matrícula. 

  9.2 Não haverá matrícula condicionada à apresentação posterior de documentos; 

9.3 O candidato classificado no processo seletivo que tiver impossibilitado de 

comparecer à Unidade Operacional para efetivar a sua matrícula poderá constituir procurador 

para este fim, mediante outorga de procuração particular, com firma reconhecida. 

9.2.1 No ato da matrícula, o procurador deverá apresentar: 

a) a procuração e seus documentos de identificação (RG e CPF); 

b) todos os documentos exigidos do candidato, relacionados no item 4.2 deste 

Edital. 

 

10 – DAS VAGAS REMANESCENTES 

10.1 Para o preenchimento de vagas remanescentes, decorrentes da desistência de 

candidatos, serão divulgadas listas subsequentes de candidatos no site www.senaiac.org.br e 

na Escola SENAI Cel. Auton Furtado (Av. Epaminondas Jacome nº 1.260 – Bairro Cadeia Velha – 

Telefone (068) 3901-4520 - Rio Branco – Acre respeitada a ordem de classificação. 

10.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acesso às informações 

disponíveis no site www.senaiac.org.br e na Escola SENAI Cel. Auton Furtado (Av. 

Epaminondas Jacome nº 1.260 – Bairro Cadeia Velha - Telefone (068) 3901-4520 - Rio 

Branco – Acre), devendo monitorar o período da matrícula no DR/AC, inclusive no 

que se refere à 2ª lista e possíveis listas subsequentes de vagas para o curso 

escolhido. 

 

11 – DO PAGAMENTO DO CURSO 

11.1 O curso será gratuito. 

 

12 – DO PERÍODO DAS AULAS 

12.1. As aulas serão realizadas no período de 01/02/2021 a 09/04/2021 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 A Unidade Operacional irá cadastrar candidatos (remanescentes), para serem 

chamados no caso de eventual desistência de alunos matriculados; 

http://www.senaiac.org.br/
http://www.senaiac.org.br/


 

 
 

13.2 O SENAI/DR/AC se reserva o direito de suspender a oferta de qualquer curso caso 

o número de candidatos matriculados seja inferior a 80% (oitenta por cento) do total de vagas 

disponibilizadas na turma; 

13.3 É de responsabilidade do candidato: acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados feitos pela comissão responsável pelo processo, por meio do site 

www.senaiac.org.br e nas Unidades Operacionais de Rio Branco. 

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo SENAI/DR/AC. 

 

 

 

Rio Branco/AC, 29 de Dezembro de 2020 

 

 

Comissão Organizadora 

http://www.senaiac.org.br/

