
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INSCRIÇÃO AOS CURSOS TÉCNICOS DO
CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES

EDITAL Nº 002/2016

O Movimento República de Emaús, torna público a abertura de inscrições para Processo Seletivo
para os cursos de MANUTENÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES, RECONDICIONAMENTO DE
COMPUTADORES  E  OPERADOR  DE  MICRO  do  Centro  de  Recondicionamento  de
Computadores.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo o preenchimento de 40 (quarenta)

vagas para o  Curso de Manutenção Básica de Computadores, sendo 20 (vinte) vagas para o

turno da manhã no horário de 08hs às 12hs e 20 (vinte) vagas para o turno da tarde no horário de

13hs às 17hs.

Assim  como  40  (quarenta)  vagas  para  o  Curso  de  Recondicionamento  de  Computadores,

sendo 20 (vinte) vagas para o turno da manhã no horário de 08hs às 12hs e 20 (vinte) vagas para o

turno da tarde no horário13hs às 17hs.

Para Curso de Operador de micro, 60 (sessenta) vagas, sendo 15 (quinze) vagas para o turno da

manhã no horário 08hs às 10hs, 15 (quinze) vagas para horário das 10hs às 12hs, 15 (quinze)

vagas para o turno da tarde no horário 13hs às 15hs e 15 (quinze) vagas para horário das 15hs às

17hs cuja realização acontecerá na Sede do Movimento República de Emaús,  situado na Rua

Yamada n° 17, bairro Benguí, Belém-Pará.

1.2  A carga  horária  dos  Cursos  é  de  300  horas  para  os  cursos  de  Manutenção  Básica  e

Recondicionamento e 100 horas para o curso de Operador de Micro, sendo 10 horas semanais.

1.3 Faixa etária de 17 a 26 anos.

1.4 Escolaridade (a partir da 7ª série).

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 04/04/2016 à 08/04/2016 no Centro de Promoção

ao Trabalho/Emaús, situado na Rua Yamada n° 17, bairro Benguí, Belém-Pará, nos horários de 9h

às 11h e de 14h às 16h.

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

2.3 Documentações necessárias para inscrição:

a) 01 (uma) foto 3x4
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b) Comprovante de escolaridade

c) Cópia do comprovante de residência

d) Cópia do RG (carteira de identidade)

e) Cópia do CPF

3. DA SELEÇÃO

3.1. No dia 11/04/2016 haverá teste de avaliação para os inscritos nos cursos de Manutenção
Básica e Recondicionamento de Micro. Ocorrerá às 08hs30m para os inscritos no turno da manhã
e 13hs30m para os inscritos no turno da tarde.

3.2. No período de 12/04/2016 à 15/04/2016 será realizado a entrevista social com os candidatos. 

3.3. O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado no mural da Secretaria do
Centro de Promoção ao Trabalho no dia 20/04/2016.

3.4. A Comissão encarregada da seleção atribuirá os seguintes critérios para seleção:

a) Número de pessoas na residência;

b) Situação socioeconômica, renda per capita e outros;

c)  Conhecimentos  de informática  básica  para  os  candidatos  ao  Curso de Manutenção
Básica de Computadores;

d)  Conhecimentos  de  manutenção  de  computadores  para  os  candidatos  ao  Curso  de
Recondicionamento de Computadores.

3.5. A seleção ocorrerá mediante análise dos critérios enumerados nos itens 3.1, 3.2 e 3.4, sendo
realizada pela Equipe Técnica do CPT.

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1.  Quaisquer  dúvidas de caráter  técnico,  formal  ou legal  na interpretação deste Edital  serão
dirimidas pela Comissão de Seleção.

4.2. Início das Aulas: 25/04/2016

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação dos critérios para o processo seletivo contidos
neste Edital.

Belém-PA, 30 de março 2016.
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