ENSINO ARTICULADO SESI/SENAI-SP – EBEP
As instituições SESI e SENAI-SP oferecem o Ensino Articulado (Educação Básica e Ensino
Profissionalizante – EBEP), que consiste em oportunizar aos estudantes a articulação dos
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento da Educação Básica aliados à Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, propiciando a apropriação de conhecimentos científicos e
tecnológicos com vista à inserção no mundo do trabalho e ao exercício da cidadania.
Para tanto, anualmente, abrem-se vagas para ingresso dos estudantes, mediante realização
de processo seletivo, com a divulgação das seguintes informações:
informações gerais e cronograma de datas – Processo Seletivo por Avaliação de
Desempenho por Análise do Histórico Escolar;
edital do Processo Seletivo por Avaliação de Desempenho realizando Análise do
Histórico Escolar;
relação de cursos ofertados e quantidade de vagas existentes em cada unidade do
SENAI-SP.

Informações Gerais
Todos os alunos matriculados em 2020 no 1o ou no 2o ano do Ensino Médio da Rede
SESI-SP, podem concorrer às vagas nos Cursos Técnicos oferecidos pelo SENAI-SP.
Esses cursos, de formação técnica de nível médio, são gratuitos e preparam os jovens para
trabalhar nas mais diversas áreas tecnológicas do eixo industrial. Além da formação recebida, os
alunos, ao concluírem o curso técnico e o Ensino Médio, recebem o diploma de habilitação
profissional de técnico.
Para concorrer a uma vaga, é necessário, durante o prazo determinado no cronograma,
acessar https://portal.sesisp.org.br, Secretaria Virtual, Inscrição Ensino Profissionalizante SENAI e
registrar a inscrição. O cadastramento das notas e a realização do upload deverão ser realizados
no endereço, www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo Ensino Articulado SESI-SENAI,
Acompanhamento do Processo Seletivo.
A seleção dos inscritos terá como critério a avaliação de desempenho por análise do
Histórico ou Boletim Escolar e a classificação ocorrerá a partir das maiores médias obtidas nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Cronograma de datas – Processo Seletivo
Avaliação de Desempenho por Análise do Histórico Escolar
Período de inscrição: das 14h do dia 19/10/2020 às 23h do dia 30/10/2020
(https://portal.sesisp.org.br, Secretaria Virtual, Inscrição Ensino Profissionalizante SENAI).
Período para cadastrar ou corrigir as notas e realizar o upload do Histórico ou Boletim Escolar:
de 19/10/2020 até 02/11/2020 (www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo Ensino
Articulado SESI-SENAI, Acompanhamento do Processo Seletivo).
Divulgação dos resultados: 16/11/2020, a partir das 14h, nas Escolas SESI-SP, SENAI-SP e na
internet (www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo, Ensino Articulado SESI-SENAI,
Acompanhamento do Processo Seletivo).
Períodos de matrículas:
- Classificados e dispensados: 18, 19 e 20/01/2021
- Chamada de suplentes: 21/01/2021
Início das aulas: 18/02/2021
OBSERVAÇÕES:
– O Edital do processo de seleção para ingresso nos Cursos Técnicos do SENAI-SP (EBEP)
está disponibilizado no endereço, www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo,
Ensino Articulado Sesi-Senai.
– É de exclusiva responsabilidade do candidato e de seu responsável legal o
acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo, atentando para as datas de
inscrição, divulgação de resultados e matrícula.
– Ao efetuar a inscrição, o candidato e seu responsável legal atestam conhecer e concordar
com todas as normas estabelecidas para o processo seletivo do SENAI-SP descritas neste
documento.
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Edital do Processo de Seleção
para Ingresso nos Cursos Técnicos do SENAI-SP

EBEP

Processo Seletivo – 2o semestre/2020
Início do curso – 1o semestre/2021
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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS DO SENAI-SP
Conforme o subitem abaixo, reproduzido do item 4.8 do edital:


na hipótese extrema da Unidade ofertante ser atingida por um desastre, nos termos
descritos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como “o resultado de eventos
adversos, naturais ou antrópicos, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação
ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e
danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excedem sua capacidade de
lidar com o problema usando meios próprios”.

E considerando:


a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde, em 30/01/2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19);



a Portaria no 188/GM/MS, de 4/2/2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);



a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a saúde
dos alunos e dos colaboradores.

Será realizado o processo seletivo 1sem21 do SENAI-SP, por meio da avaliação de
desempenho escolar por análise do Histórico ou Boletim Escolar.
1. Das inscrições
1.1

As inscrições para ingresso nos Cursos Técnicos do SENAI-SP estarão abertas a partir
das 14h do dia 19/10/2020 às 23h do dia 30/10/2020.

1.2

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no 1o ou 2o ano do Ensino
Médio da Rede SESI-SP.

IMPORTANTE:
Para o Curso Técnico de Sistemas de Energia Renovável, o candidato deverá ter,
no mínimo, 15 anos na data de início das aulas.
Para o Curso Técnico de Petroquímica, o candidato deverá ter, no mínimo, 17 anos na
data de início das aulas.
Os cursos elencados acima compõem os títulos que se enquadram na exceção de idade
mínima diferenciada, porém o SENAI-SP não se compromete a ofertar estes títulos por
ocasião deste processo seletivo. Os cursos que irão compor as ofertas regidas por este
edital estarão disponíveis no endereço e na data indicados nos itens 1.1 e 1.5.
1.3

Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições de alunos matriculados no 3o ano do
Ensino Médio da Rede SESI-SP.
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1.4

Não serão aceitas inscrições de alunos já matriculados em cursos oferecidos
gratuitamente pelo SENAI-SP e desenvolvidos simultaneamente ao Curso Técnico
pretendido.

1.5

Para realizar a inscrição é imprescindível:
atender às condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo;
realizar opção consciente do curso pretendido:
 ter conhecimento da distância entre Escola SESI-SP e Escola SENAI-SP;
 ter ciência do horário de início e término do Curso Técnico, mercado de trabalho,
etc;
 ter noção do tempo necessário para o deslocamento de uma escola para outra.
preencher a inscrição online, acessar https://portal.sesisp.org.br, Secretaria Virtual,
Inscrição Ensino Profissionalizante SENAI, selecionando apenas um curso, o turno e
a unidade SENAI-SP pretendida, das 14h do dia 19/10/2020 às 23h do dia
30/10/2020.
inserir as notas finais das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e
Geografia obtidas no 9o ano do Ensino Fundamental II e realizar o upload do Histórico
ou Boletim Escolar que comprove as informações cadastradas, de acordo com o
Tutorial (Anexo I), até o dia 02/11/2020, no endereço, www.sp.senai.br,Cursos Senai,
Processo Seletivo, Ensino Articulado SESI-SENAI, Acompanhamento do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
– Ao final do cadastramento da inscrição na Secretaria Virtual, será gerado um
protocolo, mas a inscrição somente será concluída mediante a inserção das notas
e a realização do upload do Histórico ou Boletim Escolar no link do
Acompanhamento do Processo Seletivo.
– Após a inscrição, para realizar qualquer alteração de opção de curso, turno ou
escola, é necessário que o responsável legal escreva uma declaração que registre
o erro ocorrido, solicitando a correção necessária. Essa declaração deverá ser
entregue na secretaria da escola SESI na qual o estudante está matriculado, para
os devidos trâmites a serem providenciados junto à equipe SENAI.

1.6

Até o dia 02/11/2020, se o candidato precisar realizar alguma alteração nas notas
cadastradas ou no documento que foi anexado, poderá retificar esses dados bem como,
ao longo do processo seletivo, para consultar informações sobre sua inscrição, acessar o
link “Acompanhamento do Processo Seletivo”, no endereço, www.sp.senai.br, Cursos
Senai, Processo Seletivo Ensino Articulado SESI-SENAI, Acompanhamento do Processo
Seletivo.

1.7

Caso o aluno não tenha interesse em participar do processo seletivo, seu responsável
legal deverá acessar https://portal.sesisp.org.br, Secretaria Virtual, Inscrição Ensino
Profissionalizante SENAI e responder a pergunta clicando no campo “Não”.
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1.8

A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato e seu representante
legal, de todas as normas previstas neste Edital. O não cumprimento dos
procedimentos estabelecidos implicará no cancelamento da inscrição, com
consequente impedimento de participação do candidato no processo seletivo.

1.9

O SENAI–SP reserva-se o direito de abrir processo seletivo à comunidade para
preenchimento das vagas remanescentes não ocupadas pelos alunos do SESI-SP.

2. Da Avaliação de Desempenho por Análise do Histórico Escolar
2.1

Será realizada uma avaliação de desempenho escolar por análise do Histórico ou Boletim
Escolar.

2.2

Só haverá seleção por avaliação de desempenho por análise do Histórico ou
Boletim Escolar para os cursos em que o número de inscritos for superior ao
número de vagas disponibilizadas pela Escola SENAI-SP.
2.2.1 Serão considerados dispensados da avaliação de desempenho por análise do
Histórico ou Boletim Escolar os candidatos inscritos em cursos cujo número de
vagas ofertadas pelas escolas SENAI-SP for maior que o número de inscritos.

3. Da apuração e divulgação dos resultados
3.1

A nota final de classificação será obtida pela média simples das notas finais de Português
e Matemática.

3.2

Na classificação dos candidatos, em caso de empate na média, será obedecida a seguinte
sequência de critérios para desempate:
maior nota em Matemática;
maior nota em Língua Portuguesa;
maior nota em Ciências;
maior nota em História;
maior nota em Geografia;
maior idade, de acordo com a data de nascimento.

3.3

Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
não cadastrar as notas durante o período determinado e/ou não realizar o upload do
Histórico ou Boletim Escolar, conforme item 1.5;
obtiver o resultado da média entre as disciplinas de Português e Matemática inferior
a 5,00 (cinco).

3.4

A chamada para matrícula, tanto de candidatos classificados (1a chamada) quanto de
suplentes (2a chamada), será feita obedecendo estritamente a ordem de classificação no
processo seletivo, até o limite de vagas existentes na ocupação e o turno escolhidos.
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3.5

Serão divulgadas nas Escolas SESI-SP, nas Escolas SENAI-SP e no endereço eletrônico
www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo, Articulado SESI-SENAI,
“Acompanhamento do Processo Seletivo”, a partir das 14h do dia 16/11/2020,
as listas de candidatos:
classificados (divulgada em ordem alfabética, informando a classificação e a nota);
suplentes (divulgada em ordem de classificação, informando a classificação).

4. Da matrícula
4.1

Os candidatos classificados no processo seletivo deverão entrar em contato com a
escola para a qual se inscreveram (por telefone, por e-mail ou pelo site da escola) para
obterem informações complementares sobre os procedimentos da matrícula.

4.2

Os candidatos dispensados da avaliação de desempenho deverão entrar em contato
com a escola para a qual se inscreveram (por telefone, por e-mail ou pelo site da escola)
para obterem informações complementares sobre os procedimentos da matrícula, no
mesmo período dos candidatos classificados.

4.3

São condições necessárias para a realização da matrícula:
ser classificado no processo seletivo ou dispensado da avaliação de desempenho;
ter sido aprovado no ano de 2020 e continuar matriculado na Rede de Ensino
SESI-SP no 2o ou 3º ano do Ensino Médio em 2021;
não estar matriculado em curso oferecido gratuitamente
e desenvolvido simultaneamente ao curso técnico pretendido;

pelo

SENAI-SP,

estar adimplente no SESI-SP.
4.4

O candidato, ou seu representante legal, deverá entrar em contato com a escola para a
qual se inscreveu (por telefone, por e-mail ou pelo site da escola) para obter informações
de como será realizada a matrícula, inclusive, no que se refere à entrega dos seguintes
documentos:
comprovante de pagamento da taxa referente à aquisição dos materiais didáticos
impressos (livros e apostilas). Essa taxa será semestral;
declaração de escolaridade, fornecida pelo SESI-SP, comprovando estar matriculado
na Rede SESI-SP de Ensino;
cédula de identidade (RG);
CPF (impreterivelmente);
laudo médico ou documento expedido por um profissional da área de saúde que
comprove sua condição, bem como carta solicitando ajuda técnica específica
necessária para o acompanhamento das aulas durante o período em que o curso será
ministrado, somente para candidatos deficientes que informarem, no ato da inscrição,
qualquer tipo de deficiência, de acordo com o Art. 2o da Lei no 13.146/2015,
transtornos funcionais específicos (dislexia, disortografia, transtorno de atenção e
hiperatividade, entre outros) ou esteja acometido de doença grave.
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4.5

Será considerado desistente, o candidato que não efetuar a matrícula no período
determinado neste Edital.

4.6

Os candidatos classificados no processo seletivo e os candidatos dispensados deverão
efetuar suas matrículas nos dias 18, 19 e 20/01/2021, na Escola SENAI-SP onde se
inscreveram.

4.7

Após o período de matrícula e, havendo vagas disponíveis, será realizada a chamada de
suplentes, no dia 21/01/2021, para os candidatos suplentes, obedecida a ordem de
classificação.
A matrícula desses candidatos será realizada no mesmo dia.

4.8

A escola SENAI-SP reserva-se o direito de cancelar ou adiar, provisória ou
indefinidamente, a oferta futura de um curso:
– na hipótese extrema da Unidade ofertante ser atingida por um desastre, nos termos
descritos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como “o resultado de eventos
adversos, naturais ou antrópicos, sobre um cenário vulnerável, causando grave
perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que
excedem sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios”.
– caso a quantidade de alunos a serem matriculados não atinja o número mínimo previsto
para instalação e funcionamento de uma turma.

5. Disposições Gerais
5.1

É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações necessárias para a
participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando aos procedimentos
do processo de seleção, da divulgação de resultados e de todos os eventos
relativos à matrícula. A não comprovação dos documentos exigidos para a confirmação
da matrícula acarretará a perda da vaga obtida.

5.2

As vagas desse processo seletivo referem-se à oferta articulada do Ensino Médio com a
Educação Profissional Técnica, oferecidos pelo SESI-SP e SENAI-SP, respectivamente,
de forma que a matrícula e permanência no curso técnico estão condicionadas à
continuidade de estudos no Ensino Médio da Rede de Ensino SESI-SP.
O candidato que inicia o Curso Técnico da Rede de Ensino do SENAI-SP matriculado no
3o ano do Ensino Médio da Rede de Ensino do SESI-SP ao concluir o Ensino Médio
permanecerá no Curso Técnico da Rede de Ensino do SENAI-SP até sua conclusão.

5.3

Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidas pela
Coordenadoria Técnica de Articulação – SESI-SENAI-SP.

Coordenadoria Técnica de Articulação SESI-SENAI/SP
SENAI-SP - GED - Seleção Escolar
SESI-SP – GEE - Gerência Executiva de Educação
Outubro/2020
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ANEXO I
TUTORIAL
O processo seletivo Articulado SESI-SENAI – EBEP será realizado por meio da avaliação
de desempenho escolar por análise do Histórico ou Boletim Escolar das notas finais
correspondentes às disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, obtidas
no 9o ano do Ensino Fundamental II.
As notas serão inseridas pelo candidato e haverá necessidade de enviar por meio
eletrônico, ou seja, anexando documentos para a Comprovação do Rendimento Escolar, por
processo de upload.
A Comprovação do Rendimento Escolar poderá ser por meio dos seguintes documentos,
conforme casos abaixo:


Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, contendo as
notas finais de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia do 9o ano,
ou



Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental II, em papel timbrado, informando o
CNPJ, com carimbo e assinatura do agente escolar da escola de origem, contendo as
notas finais de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia do 9o ano,
ou



Boletim Escolar Digital contendo as notas finais de Português, Matemática, Ciências,
História e Geografia do 9o ano do Ensino Fundamental.

Para os candidatos que realizaram estudos em outro país:


Parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da
Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado
atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado.

Período para cadastramento das notas e upload de documentos
Até o dia 02/11/2020 os candidatos inscritos no processo seletivo Articulado SESI-SENAI
deverão efetuar a inclusão das notas e dos documentos de comprovação do rendimento escolar em
formato digital, no endereço, www.sp.senai.br, Cursos Senai, Processo Seletivo, Ensino Articulado
SESI-SENAI, Acompanhamento do Processo Seletivo.
Observação:


Poderão ser enviados até 3 (três) arquivos de 4Mb cada um.

Alteração de notas e envio/substituição de documentos
Caso o candidato necessite alterar alguma informação inserida durante o período de
cadastramento das notas ou inserção de documentos, poderá retificar esses dados até o dia
02/11/2020, no link “Acompanhamento do Processo Seletivo”.
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SOBRE AS NOTAS
O conceito utilizado para classificação do candidato será o numérico, com dois dígitos após
a vírgula (0,00 a 10,00).
Para o cadastramento das informações, o sistema está preparado para receber conceitos
alfabéticos e numéricos e fará a equivalência automática do conceito.
Se as possibilidades previstas no sistema para o cadastramento dos conceitos e notas não
contemplarem as que constam no documento oficial, que será utilizado para esse fim, será
necessário solicitar à instituição de origem uma declaração convertendo para nota numérica de
0,00 (zero) a 10,00 (dez) o conceito do candidato nas disciplinas solicitadas.
Para o entendimento de como serão realizadas as equivalências pelo sistema, nos
conceitos alfabéticos ou numéricos diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), segue abaixo a Tabela
de Equivalência entre conceitos e notas numéricas, bem como as fórmulas dos cálculos, quando se
tratar de notas numéricas, diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez):
TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
CONCEITO
A

NOTA NUMÉRICA

MB
Excelente
Muito Bom
Plenamente Satisfatório (PS)
Satisfatório Pleno
Aprovado Superior

10,00

Satisfatório com Aprofundamento
Satisfatório Avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado Bom (RB)
Desenvolvimento Progressivo Real (DPR)
CONCEITO
Aprovado Médio Superior
CONCEITO
A- / B+

NOTA NUMÉRICA
9,00
NOTA NUMÉRICA

Ótimo

8,75

Aprovado Médio
CONCEITO
Aprovado Médio Inferior

NOTA NUMÉRICA
8,00

CONCEITO
B

NOTA NUMÉRICA

Bom
Significativo
Aprovado
Habilitado
Promovido
Concluído

7,5

Proficiente
Apto
Satisfatório Médio
Atingiu os objetivos
Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
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CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

C+ / B6,25
Regular para bom
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

C
Satisfatório (S)
Regular
R
Suficiente
Progressão Essencial
Progressão Simples

5,00

Aprendizagem Satisfatória (AS)
Aprovado pelo Conselho
Progressão Satisfatória
Atingiu os objetivos essenciais (F3)
Resultado Satisfatório (RS)
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

C- / D+
Promovido Parcialmente
Aprovado com dependência

3,75

Aprendizagem Não Satisfatória
Razoavelmente Satisfatório
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

D
Sofrível
Necessita de Intervenção

2,50

Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)
Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal
(FZDP)
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

D- / E+

1,25

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

E
Não Satisfatório
Insatisfatório
Insuficiente
I
Reprovado

0,00

Retido
Não Promovido
Progressão Não Avaliada
Não Atingiu os Objetivos Essenciais (F1)
Resultado Insatisfatório (RI)
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Para as escalas diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), o sistema realizará a conversão
das notas, de acordo com as fórmulas abaixo:
Nota da disciplina a ser cadastrada = nota do candidato x 10,00
Maior nota possível na escala utilizada
Exemplos:
Para uma escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem):
Nota de Português: 63,00
63,00 x 10,00 = 6,30
100,00
Nota de Matemática: 78,00
78,00 x 10,00 = 7,80
100,00
Para uma escala de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco):
Nota de Português: 4,10
4,10 x 10,00 = 8,20
5,00
Nota de Matemática: 4,70
4,70 x 10,00 = 9,40
5,00
Após a conversão das notas e conceitos para a escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), o sistema
automaticamente realizará o cálculo da média simples das disciplinas de Matemática e Português
e, caso seja necessário aplicar o critério de desempate para a classificação dos candidatos, utilizará
a regra que está informada no item 3.2 do Edital.
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