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A Alubar, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as 

inscrições do processo seletivo para o programa jovem aprendiz 2019. O ingresso de alunos 

será para os curso (s) de assistente administrativo e mecânico de manutenção de máquinas 

industriais, na modalidade aprendizagem industrial básica, cursos ofertado(s) pelo 

SENAI/Pa, obedecendo as condições constantes neste edital.  

 

1. O PROGRAMA: 

 

O programa de aprendizagem industrial será realizado no SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA, localizado na Rua Rufino 

Jacareacanga Qd 334 S/N na Vila dos Cabanos – Barcarena, conforme períodos 

disponibilizados pela instituição, para realização dos módulos teóricos/práticos. No 

decorrer do programa, os aprendizes realizam módulo prático profissional nas 

dependências da empresa Alubar Metais e Cabos S/A, conforme carga horária 

detalhada no quadro abaixo. Desta forma, o candidato selecionado, que ainda estiver 

estudando, deverá estar matriculado em um turno diferente do programa. 

 

Curso 
Carga Horária 

Fase Escolar 

Carga Horária Prática 

Profissional na 

Empresa 

Carga Horária 

Total 

Assistente 

Administrativo 
400h 400h 

800h (4 horas 

diárias) 

Mecânico de 

Manutenção de 

Máquinas 

Industriais 

520h 520h 
1.040h (4 horas 

diárias) 
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2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

SELETIVO: 

 

 Não ter participado de programa de aprendizagem em qualquer instituição. 

 Residir obrigatoriamente no município de Barcarena. 

 Ter entre 14 a 19 anos, para inscrição no curso de assistente administrativo. 

 Ter 18 ou 19 anos, para inscrição no curso de mecânico de manutenção de 

máquinas industriais. 

 Ter concluído o ensino fundamental e/ou estar cursando ou concluído o ensino 

médio. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS: 

 

 O programa ofertará 16 vagas, distribuídas conforme abaixo: 

 

Item Curso (Modalidade Aprendizagem Industrial Básica) Quantidade de vaga 

1 Assistente Administrativo / Aprendiz 10 

2 
Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais / 

Aprendiz 
06 

 

 

4. MODALIDADE/CARGA HORÁRIA/PERÍDO/PERFIL PROFISSIONAL DO CURSO:  

 

Aprendizagem Industrial Básica: 

4.1 Assistente administrativo 

Carga horária: 800h 

Período de curso: 05/08/2019 a 27/05/2020 

Perfil profissional: Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de 

indústrias e de departamentos comerciais, referentes à procedimentos contábeis, 

financeiros e recursos humanos, de acordo com a legislação vigente, procedimentos 

internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no 

trabalho. 
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4.2 Mecânico de manutenção de máquinas industriais: 

Carga horária: 1.040h 

Período de curso: 06/01/2020 a 02/03/2021. 

Perfil profissional: Executar os processos de mecânica de manutenção de máquinas 

industriais, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, saúde e segurança 

e meio ambiente, em articulação com os princípios de formação humana, exigidos no mundo 

do trabalho. 

 

 

5. INSCRIÇÃO: 

 

PERÍODO: 25 e 26/05/2019. 

 

LOCAL: Centro de Educação Profissional Barcarena – SENAI. 

  

ENDEREÇO: Rua Rufino Jacareacanga Qd 334 S/N, Vila dos Cabanos. 

 

HORÁRIO: 08h às 12h e 13h às 16h30. 

 

Candidatos acima de 18 anos de idade poderão realizar suas inscrições normalmente. Os 

que forem menores de 18 anos de idade deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados 

do seu responsável legal. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1 – No total serão aceitas somente 700 inscrições. As mesmas serão realizadas nos dias 25 

e 26 de maio de 2019, conforme horários citados no item 5 ou até alcançarem o limite 

máximo de inscritos, que são 700. 

 

2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste documento, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

 

Os documentos deverão ser apresentados em original, ficando retido apenas o currículo do 

inscrito. 

 Menores de 18 anos:  

 Currículo atualizado; 

 Ficha de inscrição (fornecida pelo SENAI no ato da inscrição), devidamente 

preenchida e assinada; 

 RG e CPF; 

 RG do responsável legal; 

 Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone), no nome do pai, mãe, 

do próprio candidato ou irmãos; caso contrário deverá apresentar uma declaração do 

proprietário do imóvel informando sobre a residência do candidato. Em caso de 

aluguel apresentar contrato de locação; 

 Declaração da escola, informando a série que o mesmo está cursando. No caso de 

já ter concluído o ensino médio, apresentar certificado de conclusão e histórico 

escolar. Se o candidato ainda estiver cursando o ensino médio a escola deverá, 

obrigatoriamente, ser situada no município de Barcarena.  

 

 A partir de 18 anos:  

 Currículo atualizado; 

 Ficha de inscrição (fornecida pelo SENAI no ato da inscrição), devidamente 

preenchida e assinada; 

 RG e CPF; 

 Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone), no nome do pai, mãe, 

do próprio candidato ou irmãos; caso contrário deverá apresentar uma declaração do 

proprietário do imóvel informando sobre a residência do candidato. Em caso de 

aluguel apresentar contrato de locação; 

 Declaração da escola, informando a série que o mesmo está cursando. No caso de 

já ter concluído o ensino médio, apresentar Certificado de conclusão e histórico 

escolar. Se o candidato ainda estiver cursando o ensino médio a escola deverá, 

obrigatoriamente, ser situada no município de Barcarena.  
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6. FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

 

1ª Fase: Avaliação de Conhecimentos Gerais – Prova Objetiva 

Será aplicada uma prova objetiva contendo 20 questões, que visa à avaliação dos 

conhecimentos adquiridos pelos candidatos nas áreas pertinentes ao ensino fundamental, 

conforme conteúdo programático do Anexo A, abrangendo as disciplinas: língua portuguesa 

(10 questões) e matemática (10 questões).  

 

Data Horário  
Média para 

aprovação  
Local Resultado 

09/06/2019 09h às 11h 6,0 (seis) 
Conforme informações 

abaixo 

24/06/19, às 15h, no 

SENAI e no site da 

Alubar. 

 

Os candidatos serão divididos entre os locais descritos abaixo: 

 SENAI - localizado na Rua Rufino Jacareacanga Qd 334 S/N na Vila dos Cabanos 

– Barcarena. 

 UNOPAR - localizada na Av. Eduardo Angelin nº 284 Lt 30, Vila dos Cabanos – 

Barcarena. 

A lista com nomes, onde cada candidato irá realizar a prova será divulgada no dia 

31.05.19, às 15h, no site da Alubar e no SENAI. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 O tempo de realização da prova será de 02 horas, não podendo o candidato retirar-

se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos de seu início. Os três últimos 

candidatos só poderão retirar-se da sala juntos e deverão assinar a ficha de 

ocorrência. 

 O portão da unidade que a prova será realizada fechará exatamente às 08h50. 

 Em nenhuma hipótese será admitido o ingresso ao local de realização da prova de 

candidatos que se apresentarem após a hora determinada acima. 
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 Ao apresentar-se para realizar a prova o candidato deverá estar munido de: 

comprovante de inscrição, carteira de identidade ou documento oficial com foto e 

caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul; 

 Serão considerados documentos oficiais: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 

pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 

de exercício profissional (ordens, conselhos de classes etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que por lei federal equivalam a identidade; 

carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 

pelo artigo da Lei nº 503 de setembro de 1997). 

 O Candidato que por motivo de saúde for hospitalizado, ficando impossibilitado de 

comparecer ao local da prova, deverá requerer à comissão de seleção do SENAI, em 

até 48 horas antes da realização da prova, condições para realizá-la, apresentando 

atestado médico. 

 Na hipótese de perda ou extravio do cartão de inscrição, o candidato deverá requerer 

à comissão de seleção do SENAI a expedição da 2ª via, com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas da data de realização da prova. 

 É vedado ao candidato durante a prova utilizar: chapéu, boné, boina ou quepe e 

bolsas, dicionário, régua de cálculo de computador, calculadora, bip, celular e ponto 

eletrônico, objeto ou instrumento de comunicação eletrônica, telefônica ou 

radiofônica, os quais deverão ser entregues ao fiscal da sala e recuperados ao 

término da prova.  

 O candidato que for apanhado em atitude suspeita, seja ela de fraude ou outra, será 

retirado do local de prova e será considerado eliminado, devendo sofrer as sanções 

previstas em lei. 

 Será considerado eliminado também, o candidato que ausentar-se do local da prova 

sem autorização, retirar-se da sala de aula, antes do horário permitido, levando 

consigo o cartão-resposta, ser descortês com qualquer pessoa envolvida na 

realização do processo seletivo ou faltar com o respeito ou decoro, não atender às 

determinações do presente edital. For surpreendido portando aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
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relógio de cálculo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, pen drive e 

ipod.   

 É vedada a presença no local da prova de pessoas não credenciadas pela comissão 

de seleção. 

 Não será permitido ao candidato tomar posse do caderno de questões da prova. 

Os gabaritos poderão ser anotados no verso do cartão de inscrição, para posterior 

conferência. 

 Durante a prova o candidato poderá solicitar ao fiscal de prova o acesso ao banheiro. 

Sua saída será autorizada somente acompanhada por um fiscal. 

 Durante a realização das provas, o candidato que infringir as normas estabelecidas 

neste edital, dentro ou fora das salas que comprometam o desenvolvimento das 

atividades, será advertido e em caso de reincidência, eliminado do processo seletivo.    

 

OBSERVAÇÃO: Não haverá em hipótese alguma e sobre qualquer pretexto revisão de 

prova, recontagem de pontos e/ou divulgação da pontuação dos candidatos. 

 

2ª Fase: Avaliação Psicológica 

 

 1ª Etapa da 2ª Fase: Serão classificados para esta etapa os 90 (noventa) primeiros 

candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam cumprindo os critérios de 

aprovação estabelecidos na 1ª fase. 

Esta etapa será composta de aplicação de testes de personalidade, atenção 

concentrada, raciocínio lógico e redação. Os candidatos aprovados para esta etapa 

serão distribuídos em duas turmas, conforme abaixo. As informações de qual turma 

o candidato ficará será divulgado no dia 24/06/19 no SENAI e no site da Alubar. 

 

 

 

Data Horário Local Resultado 

26/06/19 

09h às 12h 

(Turma 01) 
Alubar 

03/07/19, às 15h, no SENAI e no site da 

Alubar. 13h às 16h   

(Turma 02) 

 



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
Jovem Aprendiz 2019 – Alubar Metais e Cabos 
 

9 
 

 

 2ª Etapa da 2ª Fase: Os candidatos aprovados na primeira etapa da segunda fase 

participarão de dinâmica de grupo e entrevista coletiva, conforme convocação que 

será realizada no dia 03/07/19. Os candidatos aprovados para esta etapa serão 

distribuídos em duas turmas, conforme abaixo. As informações de qual turma o 

candidato ficará será divulgado no dia 03/07/19 no SENAI e no site da Alubar. 

 

Data Horário Local Resultado 

04/07/19 

09h às 12h 

(Turma 01) 
Alubar 

05/07/19, às 15h, no SENAI e no site da 

Alubar. 13h às 16h   

(Turma 02) 

 

 

A partir da 3ª fase, as etapas para os candidatos aprovados serão realizadas em datas 

distintas, conforme detalhamento abaixo:  

 

3ª Fase: Exame médico admissional e análise documental  

 

Os candidatos aprovados na prova objetiva e na avaliação psicológica (1ª e 2ª fase) serão 

convocados por comunicado, a ser publicado no SENAI e no site da Alubar, para realização 

da 3ª fase do processo seletivo. 

 

 1ª Etapa da 3ª Fase: o exame médico admissional acontecerá conforme abaixo: 

 

 

Assistente Administrativo 

Data Horário Local Resultado 

08/07/19 07h às 09h 

Medcom- Av. Eduardo Angelim, 

Quadra 375, Lotes 24 e 25 (atrás 

da antiga loja Yamada) - Vila dos 

Cabanos/Barcarena-Pa. 

12/07/19, às 15h, no 

SENAI e no site da 

Alubar. 
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  Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 

Data Horário Local Resultado 

09/12/19 07h às 09h 

Medcom- Av. Eduardo Angelim, 

Quadra 375, Lotes 24 e 25 (atrás 

da antiga loja Yamada) - Vila dos 

Cabanos/Barcarena-Pa. 

13/12/19, às 15h, no 

SENAI e no site da 

Alubar. 

 
 
 
 

 2ª Etapa da 3ª Fase: Análise documental 

 

Os candidatos aprovados no exame médico admissional deverão providenciar 01 cópia e 

original dos documentos relacionados abaixo, para serem apresentados no departamento 

de gestão de pessoas da empresa Alubar, conforme datas a seguir: 

 

 

 

Assistente Administrativo 

Data Horário Local Resultado Final 

15/07/19 09h Alubar 

17/07/19, às 15h, no 

SENAI e no site da 

Alubar. 

 

 

        Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 

Data Horário Local Resultado Final 

16/12/19 09h Alubar 

17/12/19, às 15h, no 

SENAI e no site da 

Alubar. 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 

 CTPS- Carteira de trabalho e Previdência Social (cópia das páginas que contém foto, 

qualificação civil e anotações gerais); 

 Certidão de nascimento; 

 Carteira de Identidade e CPF do candidato e se for menor de 18 anos, apresentar 

também do responsável legal; 

 Certificado de reservista ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação, quando 

maior de idade e para candidatos do sexo masculino; 

 Título de eleitor e comprovante da última votação, a partir dos 16 anos; 

 Caderneta de vacinação atualizada (tétano e febre amarela); 

 Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS); 

 1 Foto 3x4 recente; 

 Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone); 

 Declaração da escola, informando a série que o mesmo está cursando. Para os 

candidatos que já concluíram o ensino médio, deverão apresentar certificado de 

conclusão e histórico escolar. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato que, 

na seguinte ordem: 

1. Obtiver a maior nota na prova objetiva de português; 

2. Obtiver a maior nota na prova objetiva de matemática; 

3. Tiver a maior idade; 

4. Obtiver melhor desempenho na avaliação psicológica. 

 

 

8. ELIMINAÇÃO: 

Será eliminado do processo o candidato que: 

 Obter nota zero em uma das disciplinas das provas (língua portuguesa ou 

matemática); 

 Obter nota inferior a 60% do total da avaliação; 

 Não atender às determinações do presente edital. 
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9. DA MATRÍCULA: 

A matrícula dos candidatos aprovados em todas as fases será formalizada na secretária 

do SENAI, conforme abaixo: 

 

Assistente Administrativo 

                          Data                            Horário 

De 29/07/19 a 02/08/19                      08h às 11h e de 14h às 17h 

 

       

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 

                          Data                            Horário 

                De 18/12/19 a 19/12/19                    08h às 11h e de 14h às 17h   

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO SENAI: 

Os documentos deverão ser apresentados em original e 01 cópia: 

  RG 
  CPF  
 Certidão de Nascimento  
 Comprovante de Escolaridade  
 Carteira de Trabalho 
 Comprovante de residência legível  
 01 foto 3 x 4 recente 
 RG e CPF da Mãe (obrigatório)  
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10. INÍCIO DAS AULAS: 

        

Assistente Administrativo 

                                Data                            Turno 

 

      05/08/2019 

                         

                           Tarde 

 

       

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 

                                Data                            Turno 

 

     06/01/2020 

                         

                           Tarde 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo seletivo – prova, no 

SENAI - Vila dos Cabanos - Barcarena – PA, no horário de 09h às 11h e 14h às 16h.  

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo contidas 

neste edital e demais comunicados a serem publicados. 

O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de 

preenchimentos no formulário de inscrição. 

A comissão do processo seletivo reserva-se o direito de alterar o horário, data e local de 

realização da prova, responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida 

antecedência, a quaisquer alterações. 

Concorrerão a classificação geral no âmbito do curso e turno escolhido na ocasião da 

inscrição todos os candidatos que durante a realização da prova, não incidirem em nenhuma 

das hipóteses de eliminação constituídas deste edital. 

A qualquer tempo poder-se-á anular a prova deste processo seletivo, constatada qualquer 

irregularidade na prova. 

Comprovada a suspeita que pessoas estranhas ao processo, estejam prestando prova por 

outrem, deverão sofrer as sanções previstas em Lei. 
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ANEXO A – Conteúdo Programático 

 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de 

linguagem. Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, 

dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação 

gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras 

especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos, acentos 

diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, 

processos de formação de palavras, derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, 

tipos de composição, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos 

essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e 

vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência 

verbal e nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos e 

átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e 

suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes pessoais e 

pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos, Pontuação e 

Vozes do Verbo.  

 

 

Matemática: Operações Básicas; Teoria Elementar dos Conjuntos; Algarismos Romanos; 

Frações; Divisibilidade; Radiciação; Funções; Razões; Dízimas Periódicas; Grandezas 

Proporcionais; Médias; Operações com Números Racionais Decimais; Regra de Três e 

Composta; Proporções; Porcentagem; Estatística; Probabilidade; Matemática Financeira: 

Juros Simples e Compostos; Geometria Plana e Espacial; Equações e Inequação de 1º 

grau; Equações de 2º grau; Polinômios; Medidas de Massa e Tempo; Medidas de 

Comprimento. 

 

 


