EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO CAPACITAR - MARÇO 2019
O presente edital destina-se ao preenchimento de 110 (cento e dez) vagas para o programa
Capacitar CSN em parceria com o SENAI Volta Redonda.
1- DOS CURSOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
SENAI /VR
Rua Pedro Lima Mendes, nº 490,
Aero Clube - VR
Curso

Vagas

Turno

Horário

Operador Siderúrgico

90

Noturno

18:00 às 22:00

Operador de Máquinas Móveis Ferroviária

20

Noturno

18:00 às 22:00

Objetivo do programa:
Este programa visa qualificar pessoas da comunidade em cursos profissionalizantes com o objetivo
de ter um quadro de profissionais em treinamento contínuo no posto de trabalho para dar suporte ao
processo de reposição de mão de obra e garantir redução do tempo de treinamento.
Documentos necessários para realização da entrevista – Painel com RH:
• Cópia do RG e CPF;
• Cópia do PIS;
• Cópia do currículo atualizado;
• Cópia do comprovante de escolaridade legível, frente e verso. Somente será aceito certidão
ou diploma de conclusão do Ensino Médio;
• Cópia do Diário Oficial do Ensino Médio – somente para profissionais que concluíram sua
escolaridade até 2016.
Obs.: não será aceito como comprovante de escolaridade histórico ou declaração de conclusão.
Importante:
•

O candidato que necessitar de atendimento especial – por ser portador de necessidades
especiais ou por motivo grave de saúde – deve requerer esse atendimento por escrito,
especificando o tipo de problema e anexando justificativa médica que comprove o tipo de
condição especial e ateste que o candidato apresenta condições físicas para realizar a prova de
seleção.
2- DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
- Painel com RH e Prova:
Dia: 13/03/2019 à 15/03/2019.
Local: SENAI - Aero Clube
- Painel com Gestor:
Dia: 21/03/2019 e 22/03/2019
Local: SENAI - Aero Clube
- Exames médicos:
Dia e Horário: serão informados no ato da publicação do resultado da Dinâmica / Entrevistas.
Local: CSN
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- Resultado final do processo seletivo:
Dia e Horário: serão informados no dia do exame médico
Local: SENAI - Aero Clube / Site CSN
- Matrícula SENAI
Mesmo dia da Admissão CSN
Importante:
• Todos os resultados das etapas do processo seletivo serão divulgadas no site da CSN e no
mural do Senai;
• Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias;

Conteúdo da prova:
- Português
- Matemática
- Raciocínio lógico

Para realizar a prova de seleção, o candidato deverá estar munido de:
•

Caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha.

IMPORTANTE: O não comparecimento do candidato nas datas estabelecidas para o processo de
seleção implicará na perda do processo.
Volta Redonda, 28 de Fevereiro de 2019.
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