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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

 
1. DO CURSO 
1.1 O curso de Qualificação em Auxiliar Administrativo será ministrado pelo 
SENAI e acontecerá de forma online, com 160 (cento e sessenta) horas aulas, 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem do SENAI – SP. 

 
 
2.  DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
2.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso no Qualificação em 
Auxiliar Administrativo, 32 vagas para candidatos indicados pela Prefeitura 
Municipal de Dourado, estarão abertas do dia 04/08/2021 ao dia 13/08/2021.  
2.2 Todas as inscrições para o processo seletivo do SENAI serão realizadas 
junto à Associação Comercial e Industrial de Dourado (ACIND), situada na Rua 
Dr. Marques Ferreira, n°795, Centro (Galeria Pérola), sala 3, das 9 às 17h, de 
segunda a sexta-feira; 
2.3 Os primeiros trinta e dois candidatos a se inscrever serão selecionados e 
convocados a realizar o curso;  
2.4 Havendo desistência ou impedimento, os candidatos em lista de espera 
serão chamados. 

2.5 Poderão se inscrever os candidatos que tenham concluído, no mínimo, 
o 1º ano do Ensino Médio ou que estejam matriculados em curso que lhes 
permita concluí-lo até a data de início das aulas. 

2.6 Não estar matriculado em outro curso técnico de mesmo título do 
SENAI- SP; 

2.7 Candidatos que tenham, no mínimo, 16 anos na data de início do curso; 
 

3. DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

3.1 A Prefeitura tornará pública, no dia 14/08/2021, a partir das 18h, a lista dos 

aprovados para matrícula. 
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4. DA MATRÍCULA: 

4.1 A matrícula do candidato será realizado pela equipe do SENAI, devendo 

o candidato entregar, na Prefeitura Municipal de Dourado, no período de 

16/08/2021 a 17/08/2021, todos os documentos necessários para tal, quais 

sejam: 

• Comprovante de matrícula ou a conclusão da 1º Série do Ensino Médio; 

• Cédula de identidade (RG ou RNE); se menor, também o RG do 

responsável; 

• CPF; se menor, também o CPF do responsável; 

• Comprovante de residência atualizado; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento 

 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações 

necessárias para a participação em todas as etapas do processo seletivo, 

atentando para o local, a data e o horário das etapas do processo seletivo 

e da divulgação de resultados e de todos os eventos relativos à matrícula; 

5.2 O não comparecimento para confirmação de matrícula, nos locais, nas 

datas e nos horários divulgados pelo SENAI, acarretará a perda da vaga 

obtida. 

5.3 O resultado do processo de seleção só terá validade para o 

preenchimento das 32 vagas no Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar 

Administrativo SENAI – 2021. 

5.4 Não será cobrada taxa de inscrição; 

5.5 O aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência para obter a 

certificação;  
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5.6 O curso tem data prevista para início em 23/08/2021; 

5.7 Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos 

pela Prefeitura Municipal de Dourado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gino José Torrezan 
PREFEITO MUNICIPAL 
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