GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET
EDITAL DE ABERTURA Nº 006/2018, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
INSCRIÇÃO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – HABILITAÇÃO TÉCNICA DE
NÍVEL PÓS-MÉDIO, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), no uso de suas atribuições legais,
torna pública a abertura do processo de inscrições para o Curso Técnico Têxtil, de caráter teórico-prático, dirigidas para
atender a demanda por mão de obra no Setor de Produção Têxtil na Região de Integração Guamá do estado do Pará.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Edital tem por objeto a abertura de 50 (cinquenta) vagas para inscrição no Curso Técnico Têxtil, em
oferta EAD, a ser executado pelo SENAI/PA – CEP Castanhal, instituição contratada pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), para formação de mão de obra para o Setor Têxtil.
2- DO CURSO
2.1 O Curso, de caráter teórico-prático, possui carga horária total de 1.340 horas, sendo 80% na modalidade a
distância, correspondente a 1.072 horas, e 20% presencial, correspondente a 268 horas, e visa promover o
atendimento de qualificação profissional para o setor têxtil no município de Castanhal.
2.2 As aulas iniciarão no dia 14 de setembro de 2018.
3- DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
3.1- OBRIGATÓRIOS:
a) Ter concluído o Ensino Médio;
b) Ter acesso à internet, com equipamentos com configuração mínima para o adequado acesso às aulas online:
computador (desktop ou notebook) pentium dual core, com 2 GB de memória RAM, disco rígido de 250 GB, com
placa de rede, monitor de 15”, teclado ABNT2, mouse, kit multimídia, Windows 8.1, conexão com internet banda
larga de no mínimo 2 MB de download e com os navegadores de internet Internet Explorer, Google Chrome ou
Mozilla Firefox ;
c) Ter disponibilidade para participar de encontros presenciais e obrigatórios, das atividades práticas e avaliativas,
realizadas no CEP Castanhal e em outros espaços indicados pelo ofertante, de acordo com a oferta e o programa
de estudos.
3.2- RECOMENDADOS (UTILIZADOS COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE, SE NECESSÁRIO):
a) Ter cursado o ensino médio na rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista, integral ou
parcial.
Para as pessoas com deficiência, serão observadas as condições de acessibilidade e participação plena no ambiente
educacional, tais como adequação de equipamentos e materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física.
4- DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições são gratuitas.
4.2 O Edital estará disponível no site da SECTET: www.sectet.pa.gov.br.
4.3 O período das inscrições será do dia 17 a 31/08/2018
4.4 As inscrições serão realizadas no link http://cursos.sectet.pa.gov.br ou por meio do envio (somente via e-mail)
da
ficha
de
pré-inscrição,
conforme
Anexo
I,
para
o
correio
eletrônico:
prematricula.paraprofissional@sectet.pa.gov.br.
4.5 A efetivação da matrícula dar-se-á após confirmação da SECTET, através do envio do comprovante de préinscrição (somente via e-mail) e a apresentação dos selecionados, munidos de seus documentos pessoais, à Unidade de
Ensino do SENAI/PA do município de Castanhal. Os documentos a serem entregues estão abaixo listados:
4.5.1 Ficha de Pré-inscrição (Anexo I);
4.5.2 Declaração de disponibilidade para participar do curso (Anexo II).
4.5.3 Cópia do RG;
4.5.4 Cópia do CPF;
4.5.5 Cópia de Diploma ou comprovante de conclusão do Ensino Médio, com indicação se foi beneficiário de bolsa de
estudos, nos casos aplicáveis;
4.5.6 Comprovante de residência.
5- DAS VAGAS
É ofertado um total de 50 vagas para o curso Técnico Têxtil.
6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção será feita por ordem de inscrição e análise documental, desde que o aluno atenda os requisitos obrigatórios
para ingresso no curso (Item 3.1). Em caso de não atendimento a qualquer um dos requisitos, o aluno será
automaticamente desclassificado.
7 REGRAS DE APROVAÇÃO DO CURSO:
A frequência mínima obrigatória para aprovação do participante deverá ser igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento) nas atividades online e nos encontros presenciais do curso, de acordo com a legislação vigente. A nota mínima
para aprovação é 7 (sete), obtida pela média das avaliações realizadas.
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8. AVALIAÇÃO DO CURSO
Os alunos participantes farão avaliação do curso com atribuição de grau, conforme indicado abaixo:
• I (insatisfatório) – 0 a 25% de satisfação com o curso;
• R (regular) – 25 a 50%;
• B (bom) – 50 a 75%;
• MB (muito bom) – 75 a 100%.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital;
9.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
9.3 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, para realizar
o curso, tiver usado documentos e/ou informações falsas;
9.4 Após o preenchimento total das vagas disponibilizadas no curso ofertado, o excedente, ou seja, as pessoas préinscritas, mas não selecionadas, constituirão um banco de cadastro reserva. Caso ocorra desistência de alunos
matriculados em até 5 dias corridos após o início do curso, os alunos em cadastro de reserva serão automaticamente
comunicados para ocupação da vaga pretendida;
9.5 O órgão gestor do curso, bem como seu ofertante e parceiros, não se responsabilizam por despesas como
deslocamento, alimentação, uniforme, material extraclasse, entre outras despesas individuais do aluno;
9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DETEC) da SECTET.
Belém, 17 de agosto de 2018.
Alex Bolonha Fiuza de Mello
Secretário de Estado da SECTET
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