
                                 
 

COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem - Departamento Regional do 

Estado de Goiás em parceria com a empresa CMOC BRASIL torna público a 

retificação do edital aos inscritos para provimento de vagas nos cursos de 

Operador de Processos Minero-Químicos e Mecânico de Máquinas Industriais e 

eventual formação do cadastro de reserva para o preenchimento de vagas. 

Onde se lê:  

1 – Cronograma do Processo Seletivo 

Divulgação do Processo Seletivo  09 a 25/03/2022 

Período de Inscrições  14 a 25/03/2022 

1ª Etapa  Avaliação Teórica  Previsto para 
04/04/2022  

2º Etapa  Dinâmica de grupo  Previsto para  
13/04/2022 e 
14/04/2022  

3ª Etapa  Entrevista por 
competências  

Previsto para 25 a 
29/04/2022  

Resultado: 04/05/2022  

Matrículas: 05/05/2022 a 06/05/2022  

Previsão de início das aulas: 09/05/2022  

 

Leia-se:  

1 – Cronograma do Processo Seletivo 

Divulgação do Processo Seletivo  09 a 30/03/2022 

Período de Inscrições  14 a 30/03/2022 

1ª Etapa  Avaliação Teórica  Previsto para 
04/04/2022  

2º Etapa  Dinâmica de grupo  Previsto para  
13/04/2022 e 
14/04/2022  

3ª Etapa  Entrevista por 
competências  

Previsto para 25 a 
29/04/2022  

Resultado: 04/05/2022  

Matrículas: 05/05/2022 a 06/05/2022  

Previsão de início das aulas: 09/05/2022  

 

Onde se lê:  

2 – Etapas do processo de seleção: 



                                 
 

1º Etapa 

Etapa prevista para o dia 04/04/2022 (8h às 22h)  
Divulgação do resultado previsto para o dia 07/04/2022 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 

disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
 
Avaliação Teórica: de caráter eliminatório e classificatório, composta por 
questões de múltipla escolha com opção de uma única resposta correta e com 
grau de dificuldade compatível aos níveis de escolaridade exigidos e será 
realizada via Google Forms. Serão habilitados nesta etapa 150 candidatos que 
alcançarem as maiores pontuações (maior quantidade de acertos) com menor 
tempo de entrega, havendo uma nota de corte com 70% de acertos. A 
realização da prova poderá ser feita entre às 08 horas da manhã até às 22 
horas da noite, sendo possível apenas um acesso por candidato. Os 
candidatos que enviarem a avaliação fora do tempo estabelecido estarão 
automaticamente desclassificados.    
 

 

2º Etapa 

Etapa prevista para o dia 13/04/202 e 14/04/2022 
Divulgação do resultado previsto para o dia 19/04/2022. 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 

disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
 
Dinâmica de grupo: de caráter eliminatório, acontecerá de forma presencial, 
com local a ser comunicado previamente via e-mail e consiste na realização 
de dinâmica a fim de avaliar o perfil do candidato nas questões básicas de 
comunicação, relacionamento interpessoal, interação com o grupo, 
proatividades e outro.  Os 100 candidatos a apresentarem melhor 
desempenho na dinâmica somada a nota da avaliação teórica estarão 
classificadas para a 3º etapa. 
 

 

3º Etapa 

Etapa prevista para o dia 25 a 29/04/2022 
Divulgação do resultado previsto para o dia 04/05/2022. 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 
disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
Entrevista por competências: de caráter eliminatório, consiste na realização de 
avaliação comportamental individual realizada por psicólogo e profissional 



                                 
técnico a fim de que se identifique qualitativamente características 
comportamentais (atitudes e habilidades) desejadas.   
 

 

Leia-se: 

2 – Etapas do processo de seleção:  

1º Etapa 

Etapa prevista para o dia 04/04/2022 (8h às 22h)  
Divulgação do resultado previsto para o dia 07/04/2022 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 
disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
 
Avaliação Teórica: de caráter eliminatório e classificatório, composta por 
questões de múltipla escolha com opção de uma única resposta correta e com 
grau de dificuldade compatível aos níveis de escolaridade exigidos e será 
realizada via Google Forms. Serão habilitados nesta etapa até 150 candidatos 
que alcançarem as maiores pontuações (maior quantidade de acertos) com 
menor tempo de entrega, havendo uma nota de corte com 70% de acertos, 
não sendo obrigatório o preenchimento total de aprovados caso não tenha 
número suficiente de candidatos aptos nesta etapa. A realização da prova 
poderá ser feita entre às 08 horas da manhã até às 22 horas da noite, sendo 
possível apenas um acesso por candidato. Os candidatos que enviarem a 
avaliação fora do tempo estabelecido estarão automaticamente 
desclassificados.    
 

 

2º Etapa 

Etapa prevista para o dia 13/04/202 e 14/04/2022 
Divulgação do resultado previsto para o dia 19/04/2022. 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 
disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
 
Dinâmica de grupo: de caráter eliminatório, acontecerá de forma presencial, 
com local a ser comunicado previamente via e-mail e consiste na realização 
de dinâmica a fim de avaliar o perfil do candidato nas questões básicas de 
comunicação, relacionamento interpessoal, interação com o grupo, 
proatividades e outro.  Estarão classificados para a 3º etapa até 100 
candidatos que apresentarem melhor desempenho na dinâmica somada a 
nota da avaliação teórica, não sendo obrigatório o preenchimento total de 
aprovados caso não tenha número suficiente de candidatos aptos nesta etapa.  
 

 



                                 
3º Etapa 

Etapa prevista para o dia 25 a 29/04/2022 
Divulgação do resultado previsto para o dia 04/05/2022. 
O candidato receberá o resultado via e-mail 
(senai.processoseletivo2022@gmail.com) e a lista de aprovados estará 
disponível fisicamente para consulta nos locais de inscrição. 
 
Entrevista por competências: de caráter eliminatório, consiste na realização de 
avaliação comportamental individual realizada por psicólogo e profissional 
técnico a fim de que se identifique qualitativamente características 
comportamentais (atitudes e habilidades) desejadas.   
 

 

Onde se lê:  

5 – Critérios para inscrição: 

5.2 - Ter idade entre 18 e 22 anos. 

 

Leia-se:  

5 – Critérios para inscrição: 

5.2 - Ter idade entre 18 e 22 anos. Jovens Emancipados podem realizar a 

inscrição desde que atendam os demais requisitos de seleção.   

 

Onde se lê: 

5 – Critérios para inscrição: 

5.7 - Os dois cursos estarão abertos para inscrição de pessoas com deficiência, 

desde que atendam os demais requisitos de seleção. Os candidatos que se 

classificarem como PCD serão submetidos à avaliação da equipe de Saúde 

Ocupacional da CMOC Brasil, que se resguardará o direito de definir se o jovem 

está apto a ingressar no curso, considerando os riscos ocupacionais da atividade 

(Consideraremos um percentual de vagas no curso para PCDs). 

 

Leia-se: 

5 – Critérios para inscrição: 

5.7 - Os dois cursos estarão abertos para inscrição de pessoas com deficiência, 

sem limitação de idade desde que atendam os demais requisitos de seleção. Os 

candidatos que se classificarem como PCD serão submetidos à avaliação da 

equipe de Saúde Ocupacional da CMOC Brasil, que se resguardará o direito de 

definir se o jovem está apto a ingressar no curso, considerando os riscos 



                                 
ocupacionais da atividade (Consideraremos um percentual de vagas no curso 

para PCDs). 

 

Catalão, 25 de março de 2022 

 

 


