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Técnico em Mecanica e Técnico em Segurança do Trabalho. Para os candidatos do 

curso Técnico em Administração - NEJ as provas serão aplicadas no dia 

04/03/2023 no horário de 08h às 12h. 

Na cláusula 7.2.15 do edital, onde se lê "No dia 02/03/2023 a partir das 09 h, será 

divulgado o resultado do processo seletivo. O resultado será afixado no SENAI de Itabirito 

nas redes socias (@senai.itabirito) e site da Prefeitura de ltabirito. Leia-se: "No dia 

02/03/2023 a partir das 09 h, será divulgado o resultado do processo seletivo para 

os candidatos dos cursos de Técnico em Mecánica e Técnico em Segurança do 

Trabalho. O resultado será afixado no SENAI de Itabirito nas redes socias 

@senai.itabirito) e site da Prefeitura de ltabirito. Para os candidatos do curso 

Técnico em Administração - NEJ será divulgado no dia 06/03/2023 a partir das 14 

horas o resultado também será afixado no SENAI de Itabirito nas redes socias 

(@senai.itabirito) e site da Prefeitura de ltabiito. 

Na cláusula 8.1 do edital, onde se lê "No período de 03/03/2023 a 08/03/2023, de 09h às 

20h, os candidatos classificados deverão se apresentar na Secretaria Escolar do SENAI 

Itabirito, para entregar os documentos descritos no item 8.4 e realizar a matricula. Leia-

se: "No período de 03/03/2023 a 08/03/2023, de 09h às 20h, os candidatos 

classificados para os cursos em Técnico em Mecânica e Técnico em Segurança do 

Trabalho, deverão se apresentar na Secretaria Escolar do SENAI Itabirito, para 

entregar os documentos descritos no item 8.4 e realizar a matricula. Para os 

candidatos do curso Técnico em Administração - NEJ os candidatos deverão 

comparecer na Secretaria Escolar do SENAI ltabirito, para entregar os documentos 

descritos no item 8.4 e realizar a matricula no periodo de 07/03/2023 a 09/03/2023. 

ltabirito, 23 de Fevereiro de 2023. 
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