
 

 

CURSOS – OFERTAS BOLSAS 80 MIL VAGAS 
 

 
ESCOPO OPERACIONAL  

 

1. DA DIVULGAÇÃO 

Será de responsabilidade do municipio, a divulgação das vagas, preservando toda a midia institucional da 
campanha “80 Mil Vagas”. 

Todo o material impresso e artes para midias eletrônicas serão fornecidos pelo SENAI. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Requisitos: 

 16 anos de idade, no mínimo; 

 renda per capita igual ou menor a 1,5 (um e meio) salário mínimo federal, o que corresponde 
atualmente a R$ 1.497,00; 

 Não será permitido cursar mais de um curso gratuito ao mesmo tempo. 

 

• As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no dia 16/09/2019 no horário das 
09h às 15h. pessoalmente no endereço – Paço Municipal – Rua Dom Duarte Leopoldo, 
83 Setor Ponto BJP (Resp. Ana Lucia Bueno) – Bom Jesus dos Perdões – SP, por meio 
do preenchimento do requerimento de inscrição e aceite das disposições do processo 
seletivo; 

2.2 Caso o número de inscritos supere o total de vagas do curso escolhido, haverá uma 
classificação com base nos seguintes itens: 

 

 Emprego - terão prioridade os candidatos desempregados; 

 Escolaridade - terá prioridade quem cursou, no máximo, o ensino médio. A ordem de critério 
adotada para o caso de empate é ter concluído o ensino médio, seguido de quem está cursando o 
ensino médio, até chegar à escolaridade mínima prevista como requisito para fazer o curso; 

 Renda - terão prioridade os candidatos de menor renda per capita. A renda per capta é calculada a 
partir do rendimento e do número de pessoas que moram com o candidato. 

 Se o empate persistir, mesmo após a aplicação desses critérios, terá prioridade à 
vaga o candidato mais jovem. 

 

3. Divulgação do Resultado 

3.1 A partir de 20/09/2019, podera ser consultado o resultado do processo seletivo, pelo endereço:  
http://bolsa.sp.senai.br  

3.2 O SENAI encaminhará uma mensagem a cada candidato, por email e SMS, indicando se ele foi 
classificado para matrícula, se foi aprovado como suplente ou reprovado. 

3.3 No dia 23/09/2019, os candidatos classificado(a), terão que confirmar presencialmente sua 
matrícula no endereço Paço Municipal – Rua Dom Duarte Leopoldo, 83 Setor Ponto BJP 
(Resp. Ana Lucia Bueno) – Bom Jesus dos Perdões – SP, no horario das 09h as 15h 
apresentando os seguintes documentos: 

 

http://bolsa.sp.senai.br/


 

 

 

 

 Comprovante da escolaridade prevista como requisito do curso; 

 

 Cédula de identidade (RG) ou Registro de Estrangeiro (RE); 

 

 CPF; 

 

 Comprovante de residência atualizado; 

 

 Assinar um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para Pessoa Física; 

 

 Emitir, de próprio punho, uma Auto Declaração de Baixa Renda. 

 
 

 

 

O não comparecimento no local e prazo divulgado ou a falta de documentos acarretará na eliminação 
do processo seletivo. 

 

 

 

A escola poderá cancelar o curso, ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos a serem matriculados 
não atinja o número mínimo previsto para instalação e funcionamento de uma classe. 
 


