NORMAS E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE
CANDIDATOS AO CURSO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

Seleção para o Técnico em Enfermagem
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DO CURSO

1.1 O Curso Técnico em Enfermagem será desenvolvido no período de 16/10/2017 a
28/09/2019, com carga horária de 1800 horas, sendo 1200 teórico-práticas e 600
horas destinado ao estágio Supervisionado.
1.2 As datas de início e fim do curso poderão sofrer alterações.
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DA INSCRIÇÃO

2.1 Período de inscrição: Da publicação deste edital até 15/09/2017
2.2 Horário de inscrição: De segunda a sexta das 08h00 as 20h00
2.3 A inscrição deverá ser efetuada no prédio do Centro de Educação Profissional do
SENAC em Ariquemes (CEP-SENAC-Ariquemes), situado na rua dos Inocentes,
131, Setor Grandes Áreas, ao lado do IG Shopping.
2.4 Requisitos para Inscrição:
✓ Escolaridade: Ensino médio completo ou cursando o primeiro ano do Ensino
Médio;
✓ No ato da inscrição o candidato deverá apresentar comprovante de
escolaridade (Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar
assinada pelo Diretor e Secretário Escolar, no caso de alunos que estejam
cursando o Ensino Médio), documento de identidade e ficha de inscrição
preenchida;
✓ Idade: Apresentar no ato da inscrição documentação que comprove pelo
menos 17 anos e meio de idade.
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DA SELEÇÃO

3.1 O processo de seleção compreende uma fase: Realização das provas de
Português e Matemática e Produção de Texto.
Provas de Português e Matemática e Produção de Texto
Essa fase do processo de seleção será executada em dois dias PRÉDETERMINADOS. O CANDIDATO DEVERÁ ESCOLHER UM DOS DIAS QUE FARÁ
A PROVA, NO ATO DA INSCRIÇÃO. Caso o candidato não compareça, na data
escolhida, esse não poderá fazer a prova em data subsequente. Só estará apto a
realizar as provas, o candidato que estiver devidamente inscrito. Em cada um dos
dias, serão aplicadas as provas de Português e Matemática com questões diferentes,
mas abordando o mesmo conteúdo programático, conforme consta no subitem 3.2.1
deste edital. Só poderá efetivar matrícula o candidato que tiver passado pelo processo
de seleção.
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Datas da Prova:
Dia: 17/09/2017 (Domingo)
Horário: 09:00h as 12:00h
Local: SENAC
Dia: 18/09/2017 (Segunda-feira)
Horário: 19:00h as 22:00h
Local: SENAC
3.2 Quanto às questões das provas:
✓ Prova de Português (05 questões objetivas) e Texto dissertativo;
✓ Prova de Matemática (06 questões objetivas).
3.2.1 Quanto ao conteúdo programático das provas:
Português:
➢ Elementos da Comunicação: Contexto, Emissor, Receptor, Canal, Mensagem,
Ruídos na comunicação;
➢ Comunicação verbal e não verbal;
➢ Ortografia;
➢ Acentuação;
➢ Concordância nominal e verbal;
➢ Estilo: Homônimos, Parônimos, Concisão, Objetividade, Organização da frase.
➢ Produção Textual.
Matemática:
➢
➢
➢
➢

Operações matemáticas básicas: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão;
Porcentagem;
Regra de Três simples;
Conversão de unidades.
O conteúdo programático está em conformidade com os conhecimentos
básicos para o exercício da profissão.

OBS.: A relação dos candidatos aprovados, aptos para efetuação de
matrícula, será divulgada no Portal do SENAC, endereço: www.ro.senac.br e
no CEP-SENAC-Ariquemes, às 19:00 horas do dia 25 de setembro de 2017.
PERÍODO DE MATRÍCULA: A partir do dia 25/09/2017
Caso as matrículas não sejam concluídas no período determinado, serão feitas novas
convocações, até que a turma esteja completa, sem prejuízo ao início do curso.
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DA DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS E MATRÍCULAS

4.1 A relação dos candidatos aprovados, para efetuação de matrícula, será divulgada
dia 25 de setembro de 2017, às 19 horas.
4.2 A listagem estará publicada no Portal do Senac, através do endereço:
www.ro.senac.br ,também no CEP-SENAC-Ariquemes.
4.3 O período de matrícula iniciará a partir de 25/09/2017 a 16/10/2017.
4.4 Caso o preenchimento das vagas, não sejam concluídas no período estipulado,
serão feitas novas convocações, até que a turma esteja completa, sem prejuízo
ao cronograma de execução do curso.
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DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

5.1 Para participar das provas de Português e Matemática, o candidato deverá
comparecer munido de documento de identidade e caneta de tinta azul ou preta.
5.2 Serão considerados documentos de identidade: Carteira Profissional, Carteira
Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, Passaporte Brasileiro, Carteira de
Reservista.
5.3 Será eliminado o candidato que não comparecer pontualmente para a realização
da prova, não sendo admissível justificativa para o não comparecimento, sendo o
candidato orientado a chegar no CEP-SENAC-Ariquemes com pelo menos 30
minutos de antecedência.
5.4 O candidato deverá permanecer no local da prova por no mínimo 1 (uma hora)
após seu início.
5.5 Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer na sala
para entregá-las juntos ao aplicador.
5.6 A prova terá duração de 03:00 (três) horas, não tendo sob nenhuma hipótese
prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
5.7 Será eliminado do processo seletivo o candidato que for surpreendido portando
aparelhos eletrônicos, tais como: iPod, smartphone, telefone celular, agenda
eletrônica, aparelho MP3, notebook, tablet, pendrive, receptor, gravador, máquina
fotográfica, fone de ouvido.
5.8 As pessoas que portarem aparelho celular durante a realização da prova serão
orientadas a mantê-los desligados e sem a bateria, será eliminado do processo
seletivo o candidato que estiver com aparelho ligado, com emissão de sons.
5.9 Será permitido uso de calculadora simples, portanto o candidato que tiver
interesse em usar a calculadora deverá trazê-la no ato da prova, o objeto estará
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sujeito a avaliação, inspeção/averiguação da equipe organizadora. Não será
permitido uso de calculadora no aparelho celular.
5.10 O SENAC não se responsabiliza por perdas, extravios de objetos durante a
realização das provas, tampouco por danos a eles causados.
5.11 Não será permitida, qualquer comunicação entre os candidatos durante as
provas, tampouco consulta em livros, apostilas, anotações e/ou similares ou
qualquer outro material de consulta.
5.12 Durante a realização da prova, o candidato ficará impossibilitado de ausentar-se
da sala, salvo em casos especiais, com autorização e acompanhado por membro
da comissão organizadora.
5.13 Evite comparecer na data da prova portando bolsas e mochilas;
5.14 Será automaticamente eliminado do processo seletivo os candidatos que:
a) Forem surpreendidos prestando auxílio a outro candidato ou verificando materiais
de consulta, (exceto calculadora);
b) Faltar com respeito a outro candidato ou com a equipe organizadora;
c) Afastar-se da sala sem acompanhamento;
d) Negar-se a assinar documento pertinente ao processo seletivo.

6. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO

6.1 Nas provas de Português e Matemática serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10
(dez) pontos;
6.2 Serão classificados SOMENTE os candidatos que alcançarem os maiores escores
de pontuação na média aritmética das provas de Português e Matemática;
6.3 Em caso de empate será privilegiado o aluno que obtiver maior nota na Redação,
caso persista a situação, será beneficiado com a vaga o aluno que obtiver mais
acertos em Matemática, ainda ocorrendo empate, será beneficiado o aluno mais
velho e caso a situação persista, será contemplado com a vaga, o aluno que já
estiver trabalhando na área ou ainda que demonstre maior conhecimento específico
em entrevista individual. Na entrevista individual, os candidatos aprovados na 1ª
fase serão avaliados pela equipe de coordenadores técnico-pedagógicos do
SENAC, que observarão os seguintes parâmetros: compromisso, aptidão e
interesse pelo curso de Técnico em Enfermagem.
6.4 As vagas do curso serão preenchidas obedecendo rigorosamente a ordem
decrescente de pontuação;
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6.5 Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar cópias dos
documentos: Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Comprovante de Renda e Residência atualizados e uma foto 3X4.

7. OBSERVAÇÕES:
✓ A apresentação do pedido de inscrição implica conhecimento e aceitação, pelo (a)
candidato(a), das normas estabelecidas neste regulamento.
✓ Todos os casos omissos neste regulamento serão definidos pela comissão
organizadora.

Comissão Organizadora

Walter da Silva
Gerente SENAC Ariquemes

Ecilma Santos Glória
Técnica de Orientação Profissional
3536-8722

Alysson Rossi dos Santos
Agente de Negócios
3536-1290
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