
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM 

VESTUÁRIO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - EaD. 

 

POLO DE APOIO PRESENCIAL – SENAI CETIQT – RIO DE JANEIRO/RJ 

A Direção do Centro Getúlio Vargas, SENAI/PA, no uso de suas 

atribuições legais, em cumprimento às determinações da LDBEN - n.º 9.394/96 

e o que estabelece o Regimento Escolar Unificado para os Centros de Educação 

Profissional do SENAI/PA, aprovado na reunião ordinária do Conselho Regional 

do SENAI, realizada em 3 de Outubro de 2017, torna público que estão abertas 

as inscrições do Processo Seletivo para ingresso de alunos na(s) modalidade(s) 

Habilitação Técnica de nível médio à distância publicada(s) neste edital, tendo 

o SENAI CETIQT no Estado do Rio de Janeiro como Polo Presencial: 

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1. O período para inscrição no curso Técnico em Vestuário EaD (950h 

EaD + 250h presenciais) será até o dia 15/06/2020. 

1.2. As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento da ficha 

de inscrição online, disponível no site senaicetiqt.com 

1.3. O SENAI não se responsabilizará por falhas ocorridas no momento da 

matrícula, bem como pelo preenchimento incorreto dos dados cadastrais 

do candidato. 

1.4. Em caso de problemas, o candidato deverá entrar em contato com o Polo 

de Apoio Presencial do SENAI CETIQT. 

1.5. 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. 

 

 

 

 



2. DOS REQUISITOS 

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

2.2 Estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente ou 

ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. 

2.3 Ter conhecimentos básicos em informática. 

2.4 Ter acesso a um microcomputador com no mínimo as seguintes 

especificações: 

2.4.1 Processador: Intel Core I3 ou superior; 

2.4.2 RAM – 3GB ou superior; 

2.4.3 SO – Windows 7 ou superior, ou macOS Mountain 

Lion ou superior; 

2.4.4 Navegador padrão – Chrome ou Firefox na versão 

vigente e homologada para uso; 

2.4.5 Conexão com internet banda larga – 3MB ou superior; 

2.4.6 Caixa de som ou headphone; 

2.4.7 -Desejáveis: Webcam e Microfone 

 

2.5 DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS 

PRESENCIAIS OBRIGATÓRIOS, em um dos polos de apoio presencial 

do SENAI CETIQT nos bairros Riachuelo ou Barra da Tijuca na Cidade 

do Rio de Janeiro - RJ, ou ainda podendo ser realizado em outras 

localidades a critério e por necessidade do SENAI CETIQT. Os 

encontros presenciais representam 20% da carga horária total do curso. 

2.5.1 Os(as) candidatos(as) interessados(as) devem observar 

atentamente ficando cientes que a Unidade Riachuelo, localizada 

na zona norte da cidade do Rio de Janeiro será gradativamente 

desativada, e todos os seus cursos e atividades serão transferidos 

para a “Barra da Tijuca”, bairro que faz parte da zona oeste da 

cidade.  

2.5.2 Já os cursos oferecidos na Unidade Barra da Tijuca, apenas 

ocorrerá uma mudança de endereço. Ao longo do ano letivo de 

2020 o SENAI CETIQT prestará as devidas informações aos 

alunos sobre o cronograma efetivo da mudança e o novo endereço 

que entrará em atividade em 2021. 



 

2.6 Ter Disponibilidade de 10 a 15 horas de estudo por semana, ao longo de 

todo o curso. 

2.7 O cronograma de encontros presenciais, para o primeiro semestre letivo 

do curso, será divulgado no site do SENAI, no ato da matrícula. 

 

3. EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO E 

MATRÍCULA NO CURSO 

3.1 Para CONFIRMAR SUA INSCRIÇÃO e MATRÍCULA o candidato deve: 

• Acessar o site senaicetiqt.com; 

• Clicar no Menu: Educação – Opção: Curso Técnico; 

• Escolher o Curso e em seguida, clique no menu “inscreva-se”; 

• Preencher o Formulário de Inscrição; 

• Anexar os documentos no Formulário de Inscrição; 

• Aguardar o e-mail confirmando sua aprovação. 

 

Caso aprovado o candidato deve: 

• Assinar o Contrato de Particular de Adesão de Prestação de 

Serviços Educacionais; 

• Efetuar o pagamento do 1º boleto para confirmar sua matrícula. 

 

3.2 Para concluir a Matrícula o candidato deverá anexar no Sistema de 

Gestão Escolar SGE a versão digitalizada dos seguintes documentos:  

a) Requerimento de matrícula; (Entregue posteriormente) 

b) Documento de Identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

d) Comprovante de Residência; 

e) 02 fotos 3x4. 

f) Comprovante de Escolaridade: Certificado ou Declaração Escolar e 

Histórico Escolar. 

 

3.2 As inscrições/matrículas que estiverem com a documentação 

incompleta, ou enviada fora do período estabelecido; ou ainda, que 



tenham sido realizadas de forma irregular, contendo informações 

equivocadas ou falsas, serão canceladas. 

3.3 A qualquer momento o estudante poderá ser solicitado a apresentar os 

documentos originais para efeito de comprovação. 

 

 

4. DOS INÍCIOS DAS AULAS 

4.1 4. O início previsto para as aulas 

CURSO INÍCIO PREVISTO PARA AS AULAS 

 

Curso Técnico em Vestuário (EaD) 

1.200h 

20 de Junho de 2020  

Neste dia, acontecerá a aula 

inaugural, às 9h, por meio de uma 

videoconferência. O link de acesso 

será encaminhado para o e-mail 

informado no ato da matrícula. 

 

4.2 Polos presenciais serão disponibilizadas de acordo com o QUADRO 2. 

4.3 Os encontros presenciais irão ocorrer em 01 dos Polos de Encontro 

presencial, a ser divulgado previamente, conforme orientações do item 

2.6 desse edital. 

Município 

onde serão 

realizados 

os 

encontros 

presenciais 

Polos onde 

serão realizadas 

as aulas 

presenciais 

Curso Data da primeira 

aula presencial 

Nºde Vagas* 

Rio de 

Janeiro 

SENAI CETIQT 

Unidade 

Riachuelo, 

situado a Rua 

Magalhães 

Castro, 174, 

Curso 

Técnico 

em 

Vestuário 

(EaD) 

20/06/2020 

 

(Às 09h, por meio 

de 

videoconferência) 

100 vagas 

distribuídas 

em duas 

turmas, com 

50 alunos 

em cada 



Riachuelo, CEP: 

20961-020 - Rio 

de Janeiro, RJ 

 

SENAI CETIQT 

Unidade  Barra da 

Tijuca Av. das 

Américas, 3.434 

Bloco 5/ Barra da 

Tijuca, CEP: 

22640-102 Rio de 

Janeiro – RJ. 

 

uma delas. 

Turno 

Matutino e 

Vespertino 

(nas aulas 

práticas as 

turmas 

podem ser 

divididas, 

conforme 

necessidade 

pedagógica.  

* Na hipótese de haver número superior de inscrições, o SENAI CETIQT, a seu 

critério poderá ofertar turmas adicionais que, igualmente, obedecerão ao 

disposto neste edital. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1 O processo seletivo será constituído de uma única etapa: a) Análise da 

documentação enviada dentro do período de inscrição. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

6.1 Os candidatos classificados receberão via e-mail o boleto bancário e o 

contrato particular de adesão de prestação de serviços educacionais, 

que deverá ser assinado pelo candidato e devolvido no Polo presencial 

do SENAI CETIQT, no dia da aula inaugural 

6.2 O candidato que, no prazo estipulado para vencimento do 1º boleto 

bancário, não efetuar o pagamento não terá sua matrícula efetivada, 

perdendo direito à vaga.  

6.3 A data de vencimento será sempre no dia 10 de cada mês, exceto o 1º 

boleto bancário, que será enviado para o e-mail do candidato e terá 

vencimento para 05 (cinco) dias após a data de realização da matrícula. 



 

7. DO VALOR DO INVESTIMENTO, FORMA DE PARCELAMENTO E 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

CURSO INVESTIMENTO FINANCEIRO 

Curso Técnico em Vestuário (EaD) 1 parcela de R$ 220,00 (matrícula) + 

22 parcelas de R$ 220,00  

 

8. DA EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO 

8.1 Somente será considerado aprovado/concluinte do curso, o aluno que 

for aprovado em todas as unidades curriculares, com média igual ou 

superior a 7 (sete) incluindo a aprovação no Projeto de Conclusão de 

Curso e participar dos encontros presenciais obrigatórios. Somente os 

alunos aprovados terão direito ao diploma. 

8.2 Ter concluído o Ensino Médio. 

8.3 O Diploma será emitido pelo SENAI Pará, com o indicativo da parceria 

de execução com o SENAI CETIQT. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O SENAI Pará, em parceria com o SENAI CETIQT reserva-se o direito 

de adiar ou de cancelar o curso, caso não haja o número mínimo de 40 

(quarenta) candidatos matriculados nas vagas disponibilizadas. 

 

 


