
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº06/2021

PROCESSO DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES EAD

Caçapava, 27 de setembro de 2021.

O Complexo Educacional “Prof. Edison de Freitas Ramalho”, faz saber, pelo presente Edital e

seus anexos que estarão abertas, no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021, as

inscrições para as vagas dos cursos profissionalizantes EAD e SEMIPRESENCIAL gratuitos, certificados

pelo SENAI “Félix Guisard”:

Online (EAD)

- EXCEL BÁSICO - 20 horas;

- FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA - 14 horas;

- METROLOGIA -  14 horas;

- PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO - 14 horas;

- SEGURANÇA NO TRABALHO - 14 horas.

Semipresencial

- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 160 horas;

- ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL - 160 horas.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 - As inscrições para os Cursos Profissionalizantes deste edital estarão abertas nos dias

27, 28, 29, 30 de setembro e 01 de outubro de 2021, por meio online, no link abaixo:

https://forms.gle/2SdFdKbhk52NftfVA

1.2 - O link de inscrição estará disponível a partir do dia 27 de setembro de 2021 e deverá

ser preenchido com todos os dados solicitados conforme discriminado nos campos a serem

preenchidos.

1.3 - O candidato que não realizar a inscrição com todos os campos devidamente

preenchidos não terá sua inscrição efetivada.
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1.4 - É permitida a inscrição/matrícula para mais de um curso, desde que as aulas

presenciais para os cursos semipresenciais não tenham conflito de horários.

1.5 - As informações prestadas no ata da inscrição são de inteira responsabilidade dos

candidatos.

1.6 - Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações

contidas neste Edital.

2. DOS CURSOS E DAS VAGAS

2.1 - Cursos online (EAD)

CURSO CARGA
HORÁRIA

Nº DE
VAGAS

PRÉ-REQUISITO

EXCEL BÁSICO 20h 125 O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de
idade.
O aluno deverá ter concluído o Nível Fundamental.
Ter o software Excel instalado.; Ter conhecimentos de
Informática Básica; Ter acesso a microcomputadores conectados
à Internet, familiaridade no acesso a ela e dispor de e-mail
pessoal. ; Ter conhecimento em navegação na internet;

C.T. - FUNDAMENTOS
DE LOGÍSTICA

14h 125 O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de
idade.
O aluno deverá ter completado a 6ª série/ano do Nível
Fundamental.
Ter acesso a microcomputadores conectados à Internet e dispor
de email pessoal.; Conhecimento em Windows e Internet;

C.T. - METROLOGIA 14h 125 O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade.
O aluno deverá ter completado a 6ª série do Nível Fundamental.
Ter acesso a microcomputadores conectados à Internet e dispor de
email pessoal.; Conhecimento em Windows e Internet;

C.T. - PREPARAÇÃO
PARA O MUNDO DO

TRABALHO

14h 125 O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade.
O aluno deverá ter completado a 6ª série/ano do Nível Fundamental.
Ter conhecimento em navegação na internet;

C.T. - SEGURANÇA NO
RABALHO

14h 125 O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de
idade.
O aluno deverá ter completado a 6ª série do Nível Fundamental.
Ter acesso a microcomputadores conectados à Internet e dispor
de email pessoal.; Conhecimento em Windows e Internet;
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2.2 - Cursos Semipresenciais

CURSO CARGA
HORÁRIA

Nº DE
VAGAS

PRÉ-REQUISITO

AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO

160h 50 ter concluído Ensino Fundamental; ter, no mínimo, 16 anos
completos; ter disponibilidade para participar dos encontros
presenciais, aulas práticas em laboratório ou visitas técnicas;
ter computador com acesso à Internet.

ELETRICISTA
INSTALADOR
RESIDENCIAL

160h 50 ter concluído o 5° ano (4º série) do Ensino Fundamental; ter, no
mínimo, 18 anos; conhecimentos básicos em

informática e navegação na internet; ter acesso a
microcomputador conectado à internet e dispor de e-mail
pessoal; ter disponibilidade para participar de encontros
presenciais obrigatórios, de atividades práticas e
avaliativas, realizadas na Unidade Executora ou em seus Polos
EAD.

2.3 - Caso todas as vagas não sejam preenchidas, prolongamos os dias de inscrições.

2.4 - O Complexo Educacional “Prof. Edison de Freitas Ramalho”, não fornecerá ao aluno

equipamento e internet para acesso ao curso.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - A seleção será definida pela ordem de inscrição no curso de interesse até o

preenchimento das vagas.

4. DO RESULTADO

4.1 - O resultado será divulgado no dia 05 de outubro de 2021, no site da prefeitura de

Caçapava.

5. DAS MATRÍCULAS

5.1 - O período de matrícula será concomitante ao período de inscrição, considerando o

preenchimento das vagas.

5.2 - Não haverá cobrança de taxa de matrícula, material ou mensalidade.
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5.3 - Em hipótese alguma, será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta

de qualquer um dos documentos exigidos implicará a perda do direito à matrícula.

5.4 - Em hipótese alguma, será permitida a transferência da vaga para outro candidato.

6. DAS AULAS, INÍCIO E TÉRMINO

6.1 - Para os cursos online (EAD), o início das aulas será no dia 18 de outubro de 2021,

neste dia os alunos irão receber via e-mail um link para acessar a plataforma de aulas, e término das

aulas no dia 18 de novembro de 2021.

6.2- Para os cursos semipresenciais, o início das aulas será no dia 18 de outubro de 2021,

neste dia os alunos irão receber via e-mail um link para acessar a plataforma de aulas, e observar que

para algumas turmas já terá aula presencial neste dia, conforme o calendário entregue no ato da

matrícula.

7. DA CERTIFICAÇÃO

7.1 - Será emitido certificado de conclusão do curso a todos os alunos que obtiverem

aproveitamento suficiente e registro de frequência mínima, de 75% da carga horária total do curso.

7.2 - O prazo de retirada do certificado na secretaria da escola é de 30(trinta) dias a contar

da data da última aula.

7.3 - O certificado ficará disponível por um período de 12 meses após a sua emissão.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenação do

Complexo Educacional.

8.2 - A Coordenação pode cancelar a oferta do curso mediante justificativa, antes do início

das aulas.
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ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS ONLINE

CURSO RESUMO PROGRAMAÇÃO

EXCEL BÁSICO Tem como objetivo abordar as
possibilidades para resolver problemas
básicos de cálculos com fórmulas e
aplicação de funções.

Editar dados no Excel; Formatar dados no
Excel; Reconhecer a diferença entre função e
fórmula; Utilizar as fórmulas de soma,
multiplicação divisão e porcentagem; Aplicar
as funções básicas do Excel; Formatar
planilhas Excel a partir de condicionais; Criar
gráficos.

C.T. - FUNDAMENTOS DE
LOGÍSTICA

Conhecer as questões fundamentais da
logística, seu histórico, conceitos, e de
como utilizar melhor a logística num
ambiente empresarial envolvido no
mercado globalizado.

Contexto histórico do transporte no Brasil;
Modalidades de Transporte; Sistemas de
Transporte; Modal Rodoviário; Modal
Ferroviário; Modal Aquaviário; Modal
Dutoviário; Modal Aéreo; Gestão da
Qualidade; Logística de almoxarifado

C.T. - METROLOGIA Adquirir conhecimento básico necessário
à aplicação e interpretação das medidas
na área da mecânica. O curso tem como
objetivo explorar os principais temas
relacionados à metrologia desde os
instrumentos mais básicos como as
réguas até instrumentos com um grau
maior de precisão.

Sistema Internacional de Unidade;
Instrumentos de medição; Régua;
Paquímetro; Traçador de alturas; Micrômetro;
Relógio comparador.

C.T. - PREPARAÇÃO PARA
O MUNDO DO TRABALHO

O Curso Preparação para o Mundo do
Trabalho tem por objetivo apresentar
estratégias que contribuam para a
inserção ou recolocação de jovens e
adultos no mundo do trabalho, por meio
do reconhecimento do contexto
contemporâneo e da importância do
planejamento de carreira alinhado às
habilidades pessoais.

Reconhecer as características e os desafios
do mundo do trabalho na
contemporaneidade; Identificar
oportunidades de trabalho compatíveis com
suas habilidades pessoais; Reconhecer a
importância do planejamento para construir
uma carreira profissional; Identificar o
empreendedorismo como uma das formas
de desenvolvimento profissional; Reconhecer
a necessidade de se construir uma imagem
profissional positiva; Reconhecer a estrutura
de um currículo profissional; Identificar as
etapas de um processo seletivo; Identificar
estratégias e programas para inserção ou
recolocação no mercado de trabalho;
Identificar importância do
autodesenvolvimento a fim de manter a
empregabilidade.

C.T. - SEGURANÇA NO
TRABALHO

Sensibilizar os participantes do curso para
as questões básicas da prevenção de
acidentes e segurança do trabalho, de
forma a criar uma mentalidade
prevencionista.

Conceitos e Principais acidentes de Trabalho
Uma História sobre EPI e EPC
Causas mais comuns dos acidentes de trabalho
CIPA & Mapa de Risco
Como Fazer um Suporte para Notebook:
Simples, barato e muito eficaz
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ANEXO II - INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS
SEMIPRESENCIAL

CURSO AULA PRESENCIAL RESUMO PROGRAMAÇÃO

AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO

TURMA 01
4ª feira - 13h às 17h
1º aula presencial
dia 20/10/21

TURMA 02
4ª feira - 18h às 22h
1ª aula presencial
dia 20/10/21

Realizar a organização,
armazenamento de
produtos e materiais e
controlar estoques por
meio de lançamentos da
movimentação de entradas
e saídas, distribuindo
produtos e materiais e
observando aspectos de
preservação do meio
ambiente, saúde e
segurança, em
almoxarifados, armazéns,
silos e depósitos.

Fundamentos da Logística; Embalagens;
Armazenagem; Transporte de cargas;
Operador Logístico - Distribuição de
Atividades aos Operadores de Serviços;
Fundamentos dos materiais e suas
características; Recebimento de Materiais;
Processos de Recebimentos; A importância
da logística de armazenagem como parte
da cadeia de abastecimentos; Formas de
armazenagem de materiais; Sistemas de
informação na armazenagem; Sistema de
gerenciamento de armazém (WMS);
Instalações de armazenagem; Sistema de
controle e identificação de materiais;
Inventário; Equipamentos utilizados na
armazenagem; Processo de expedição.

ELETRICISTA
INSTALADOR
RESIDENCIAL

TURMA 01
2ª feira - 18h às 22h
1º aula presencial
dia 18/10/21

TURMA 02
4ª feira - 18h às 22h
1ª aula presencial
dia 20/10/21

Executar e manter as
instalações elétricas em
edificações conforme
projetos, normas técnicas
vigentes e procedimentos
específicos, planejando o
trabalho de forma limpa e
organizada, assegurando o
desenvolvimento do
processo de execução das
obras dentro dos prazos,
com segurança, qualidade,
economia e respeito ao
meio ambiente.

Teoria eletrônica; Fontes de eletricidade;
Corrente elétrica; Circuito Elétrico;
Resistência Elétrica; Associação de
resistores em série, em paralelo e mista;
Tensão Elétrica; Potência Elétrica; Lei de
OHM; Primeira e Segunda Leis de Kirchoff;
Magnetismo; Eletromagnetismo; Corrente
Alternada; Projeto de instalações Elétricas;
Planejamento; Orçamento; Segurança no
trabalho; Meio Ambiente; Qualidade;
Ligação a Terra (aterramento); Fatores que
influenciam no dimensionamento;
Proteção das instalações elétricas;
Dispositivos de Proteção contra Surtos
(DPS); Circuito alimentador e de
distribuição; Emenda de condutores;
Instrumentos de medição; Leitura e
Interpretação de Diagramas; Sistemas de
iluminação; Técnicas de inspeção de
sistemas de redes elétricas; Instalação de
quadro de distribuição.
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ANEXO II - CRONOGRAMA

Publicação do Edital 27 de setembro de 2021.

Período das inscrições 27 de setembro a 01 de outubro de 2021.

Publicação da lista de resultado 05 de outubro de 2021.
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