
 



 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA NOS CURSOS DE HABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO PAGOS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

 

1. DOS REQUISITOS 

1.1 Ter idade mínima de 16 anos até a data início do curso. 

1.2 Estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente ou ter concluído o Ensino Médio 

ou equivalente. 

1.3 Ter acesso a computador com internet de, no mínimo, 500 kbps (kilobit por segundo, medida do volume 

de dados em transmissões, seja entre computadores ou outros dispositivos) em conformidade com a 

descrição do anexo 01 deste edital. 

1.4 DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PRESENCIAIS NA ESCOLA 

SENAI RESPONSÁVEL PELO CURSO: os encontros presenciais representam 20% da carga horária 

total do curso e exige presença obrigatória do aluno. 

1.4.1  O cronograma de encontros presenciais, para o primeiro semestre do curso, será 

divulgado no site do SENAI, no ato da matrícula.  

1.5 Realizar o curso Técnicas de Estudos do dia 19/05/2018 a 25/05/2018.  

1.6 Participar da Aula Presencial e Ambientação no curso no dia 19/05/2018 na escola escolhida para 

realização do curso. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 O período para inscrição no curso é de 02/01/18 até 16/05/2018. 

2.2 As inscrições devem ser feitas pelo site do SENAI: http://www.sistemafieg.org.br/portalcliente  ou na 

Escola ofertante do Curso. 

2.2.1 O SENAI não se responsabilizará por falhas ocorridas no momento da matrícula, bem como 

pelo preenchimento incorreto dos dados cadastrais do candidato. Em caso de problemas, o candidato 

deverá entrar em contato com a Escola do SENAI onde o curso será ofertado (quadro 01). 

2.3 A matrícula configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato de todas as normas e instruções 

previstas neste edital. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos implicará no cancelamento da 

mesma, como consequente impedimento de participação do candidato no curso. 

 

3. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

O candidato DEVERÁ CONFIRMAR SUA MATRÍCULA na Escola SENAI na qual escolheu o curso, 

apresentando toda a documentação prevista no item 3.1 deste Edital antes do início do curso. Essa 

documentação poderá ser entregue pessoalmente, ou via correio (SEDEX). Os documentos enviados via 

SEDEX deverão ser devidamente autenticados e encaminhados aos cuidados do Departamento de Educação a 

Distância da Escola SENAI conforme endereço descrito quadro 01 (um) deste edital. As matrículas via SEDEX 

http://www.sistemafieg.org.br/portalcliente


 

serão recebidas desde que a data de postagem respeite o período de matrícula. Optando pelo envio via correio, 

solicita-se que seja enviado um e-mail para niead@sistemafieg.org.br, na mesma data de postagem, 

informando o código de Rastreamento com 13 caracteres. O SENAI não se responsabilizará por 

correspondências extraviadas. 

3.1.  Os documentos necessários para confirmação da matrícula são (apresentar cópia e original): 

a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio – certificado de conclusão e histórico escolar - ou de estar 

cursando pelo menos o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do respectivo histórico 

escolar; 

b) Carteira de identidade (RG) ou Carteira nacional de habilitação (CNH); 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista ou certificado de Isenção para candidatos do 

sexo masculino maiores de 18 anos; 

e) Título eleitoral (para candidatos maiores de 18 anos); 

f) Comprovante de endereço (ter emissão máxima de 03 meses), emitido por concessionária de 

saneamento, eletricidade ou telefonia ou correspondência do DETRAN. Caso o comprovante de 

endereço não esteja em nome do aluno ou de seu responsável legal, o mesmo deve declarar na cópia 

que o mesmo reside no endereço apresentado. 

g) Certidão de nascimento ou casamento; 

h) Uma foto 3/4 recente; 

i) CPF e RG do responsável (caso o candidato tenha menos de 18 anos); 

j)  Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado e emitido em duas vias (a ser 

emitido na Escola do SENAI ou no site www.sistemafieg.org.br/portalcliente); 

 

3.2 Realizar o pagamento da primeira mensalidade do curso, de acordo com a data de vencimento do boleto 

bancário. 

3.3 No caso de matrículas realizadas via SEDEX, o contrato deverá ser assinado obrigatoriamente na aula 

inaugural/data de início do curso, conforme Quadro 01, deste edital.  

3.3.1 O SENAI Goiás se reserva o direito de adiar ou cancelar qualquer curso, caso não sejam 

preenchidas todas as vagas com alunos devidamente matriculados. 

 

 

 

http://www.sistemafieg.org.br/portalcliente


 

 

 

4. CURSOS E VAGAS                                              

 

       QUADRO 01 

CURSO ESCOLA CIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
VALOR 

CURSO** 
Nº DE 

VAGAS 
PERÍODO 

Habilitação 

Técnica em 

Edificações 

Faculdade de Tecnologia 

SENAI Roberto Mange  

Rua Engenheiro Roberto 

Mange, n. 239 – Bairro 

Jundiaí – Anápolis/GO. 

CEP 75.113-630.  Telefone 

(62) 3902-6200 

ANÁPOLIS 
1.200h 

 

R$3.100,00 
divididos em 

18 parcelas 

iguais 

50 

19/05/2018 a 17/03/2020 

 

Dia 19/05/2018 - Aula e 

ambientação presencial, a 

ser realizada na Faculdade de 

Tecnologia SENAI Roberto 

Mange, em Anápolis. 

Habilitação 

Técnica em 

Meio 

Ambiente 

 

Escola SENAI Catalão 
 

Av. Dr. Lamartine P. de 

Avelar, nº 1.400, Setor 

Universitário, Catalão/GO. 

CEP: 75704-020. Telefone 

(64) 3445 – 1700 

CATALÃO 820h 
R$3.600,00 
divididos em 

15 parcelas 

iguais 

50 

19/05/2018 a 30/08/2019 

 

Dia 19/05/2018 - Aula e 

ambientação presencial, a 

ser realizada na Escola 

SENAI Catalão, em Catalão. 

Habilitação 

Técnica em 

Segurança no 

Trabalho 

Escola SENAI SAMA 
 

Mina de Cana Brava, s/nº, 

Vila Sama, Caixa Postal 04 

– Minaçu/GO. CEP 46450 -

000. Telefone (62) 3379-

1039 

MINAÇU 

 

1.200h 
R$2.900,00 
divididos 18 

em parcelas 

iguais 

50 

19/05/2018 a 06/03/2020 

 

Dia 19/05/2018 - Aula e 

ambientação presencial, a 

ser realizada na Escola 

SENAI SAMA, em Minaçu. 

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 - Os alunos matriculados em Cursos Técnicos concomitantes ao Ensino Médio só terão direito ao diploma 

com a devida comprovação da conclusão do Ensino Médio. 

 

Goiânia, 02 de janeiro de 2018. 

SENAI – Departamento Regional de Goiás 

 

ANEXO 01 – CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DOS COMPUTADORES PARA ACESSO AO CURSO 
 

 

Item 

 

Configuração 

Processador Processador Dual Core 2GHz ou superior 

Memória 2 GB de Memória RAM ou mais 



 

Vídeo 

Placa Gráfica Aceleradora de Vídeo: 

-off board: Nvdia FX 5500 com 128 MB ou superior 

-on board no processador: qualquer uma com 128 MB ou superior 

-on board na placa mãe: placas lançadas de 2011 em diante com 128 MB ou superior (pode haver 

impacto no desempenho) 

Som Placa de Som on board ou off board e alto-falantes 

Internet 

Conexão Banda Larga de 500 kbps (por computador) 

Placa de Rede 10 Mbps Ethernet ou superior 

Sistema 

Operacional  

(aluno deve 

possuir uma 

das 

alternativas) 

 -Windows XP ou posterior 

 -MAC OS 10.5.2 (Leopard) ou posterior 

Não há suporte para os sistemas operacionais Linux e Android, pois a ferramenta UNITY, utilizada 

para o desenvolvimento dos simuladores, não disponibiliza Plugin Web Player para os navegadores 

destes Sistemas Operacionais 

 - IOS não é compatível por causa dos recursos multimídia desenvolvidos em formato Flash. 

Navegadores 

(aluno deve 

possuir uma 

das 

alternativas) 

 -Mozilla Firefox 18 ou posterior 

 -Google Chrome 20 ou posterior 

 -Internet Explorer 9 ou posterior 

 -Safari 3.1 ou posterior 

Plugins e 

Softwares 

 -Plugin Flash Player 11 ou posterior 

(http://get.adobe.com/br/flashplayer) 

-Java SE 1.6.45 ou superior (http://java.com) 

 -Plugin Unity Web Player atualizado (http://unity3d.com/webplayer) 

 


