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PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS DO SENAI BAHIA 2021.2 

PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SESI COM EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DO SENAI (EBEP) 

 

O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da 
Bahia – SENAI/DR/BA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos interessados 
a abertura de inscrições e matrículas para ingresso nos Cursos Técnicos do SENAI/DR/BA, 
oferecidos no âmbito Programa de Articulação da Educação Básica do SESI com Educação 
Profissional do SENAI, na modalidade presencial, no município de Salvador, o qual será regido 
pelas disposições deste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Para este processo seletivo serão ofertadas 542 (quinhentos e quarenta e duas vagas) 
vagas, para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do SENAI. Serão 
distribuídas 300 (trezentas) vagas para candidatos PAGANTES e 242 (duzentas e quarenta e 
duas) vagas para BOLSISTAS/GRATUIDADE REGIMENTAL, a serem preenchidas pelas categorias 
estabelecidas no edital. 
1.2 A relação de cursos, vagas, duração do curso, local de funcionamento e mensalidades 
encontra-se disponível nos Anexos I e II deste edital. 
1.3 O Processo Seletivo será realizado sob a supervisão da Comissão de Seleção do 
SENAI/DR/BA.  
 
2. FORMAS DE INGRESSO  
 
2.1. Haverá duas formas de ingresso para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio do SENAI, por meio de classificação no ranking (BOLSISTAS) e por ordem de matrícula 
(PAGANTES). 

 
2.2 PELA CLASSIFICAÇÃO NO RANKING: VAGAS PARA BOLSISTAS 
2.2.1 O ingresso para as vagas com benefício da gratuidade (SELEÇÃO PARA BOLSISTAS) se dará 
por meio da classificação no ranking obtido a partir da média global (todas as disciplinas) das 
notas do 2º ano do Ensino Médio das Escolas SESI Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon , em 
duas categorias, detalhadas a seguir: 
 
a) CATEGORIA A: estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das Escolas 
SESI Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon que possuem bolsa integral.  

b) CATEGORIA B: estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das Escolas 
SESI Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon dependente de industriário com renda familiar de 
até 4,5 salários mínimos e com mensalidade de até R$ 384,00 (trezentos reais oitenta e quatro 
reais). 
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2.2.2 As vagas de bolsistas serão prioritariamente destinadas para os candidatos da CATEGORIA 
A, e quando não preenchidas poderão contemplar os candidatos da CATEGORIA B, de acordo 
com a ordem de classificação no ranking. 
 

2.2.3 O interessado deverá atender aos requisitos estabelecidos no item 5 deste Edital, realizar 
sua inscrição no endereço e período informado no item 6, escolher as três opções de cursos para 
classificação no ranking de notas e anexar a documentação exigida no item 7.2. 

 

2.3 PELA ORDEM DE MATRÍCULA: VAGAS PARA CANDIDATOS PAGANTES. 
 
2.3.1 O ingresso para as vagas dos cursos pagos (SELEÇÃO PARA PAGANTES/aluno sem bolsa 
integral no SESI) se dará por ordem de inscrição.  Os interessados deverão realizar a sua inscrição 
no endereço e período informado no item 6 , escolher o curso desejado, anexar a documentação 
exigida no item 7.2 e realizar o pagamento referente a matrícula. 
 
2.3.2 Para esta forma de ingresso, não há disponibilidade para bolsas de estudo.  
 
2.3.3 É facultado ao candidato apto a uma vaga de gratuidade a realização da inscrição como 
aluno pagante. Para isto, deverá seguir o procedimento para ingresso em cursos pagos. Neste 
caso, não terá o benefício da gratuidade.  

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 
 

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 

Período de Inscrição – Seleção Vaga de Gratuidade – CATEGORIAS A e B 22/06 a 
27/06/2021 

Divulgação dos classificados no ranking* – CATEGORIA A 01/07/2021 

Matrícula - Seleção Vaga de Gratuidade – CATEGORIA A 05 a 08/07/2021 

Divulgação dos classificados no ranking*CATEGORIA B 14/07/2021 

Matrícula - Seleção Vaga de Gratuidade – CATEGORIA B 15 a 17/07/2021 

Período de Inscrição/Matrícula – Seleção para PAGANTES 21/07 a 
26/07/2021 

Período de Inscrição/Matrícula – VAGAS RESIDUAIS 29/07 a 
30/07/2021 

Início das aulas 02/08/2021 

* O ranking para a SELEÇÃO PARA BOLSISTAS será composto pela soma das médias finais de todas as disciplinas constantes no currículo do 2º ano do 
Ensino Médio dividido pela quantidade de disciplinas em ordem decrescente das médias finais, para cada CATEGORIA. 

 
4. DOS CURSOS  

4.1.1. Os cursos ofertados estão descritos no Anexo I deste edital. É de responsabilidade do 
candidato observar no ato da inscrição as informações referentes ao curso do seu interesse. 
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4.1.2. As aulas serão desenvolvidas de segunda-feira a sexta-feira, e, quando necessário aos 
sábados. 

4.1.3. Horário das aulas: 

 Turno Vespertino das 13h às 17h. 

4.1.4. Conforme a legislação vigente e como previsto nos planos dos cursos técnicos do SENAI, 
será utilizado até 20% da carga horária do curso presencial em atividades a distância. Desta 
forma, pelo menos, 80% da carga horária do semestre será realizada com aulas presenciais ou 
remotas síncronas (ao vivo), enquanto permanecerem as restrições governamentais de 
suspensão das atividades presenciais. 

4.1.5. Poderão ser realizadas visitas técnicas, de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados, no 
turno matutino e ou vespertino, em empresas do segmento industrial ou outras instituições de 
interesse dos cursos, desde que esteja autorizado pelas esferas governamentais as atividades 
presenciais, respeitando o protocolo de retomada das aulas estabelecido pela instituição. 

4.1.6. Sempre que necessário, o SENAI poderá realizar aulas presenciais intermediadas por 
tecnologia que se caracterizam pela transmissão de aulas ao vivo para as salas de aula do 
SENAI/DR/BA, onde os alunos estarão presencialmente participando da aula com suporte de um 
moderador. 

4.1.7. A aprovação no curso técnico requer que o aluno obtenha nota/média final igual ou 
superior a 7 (sete), e apresente frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total 
de horas de cada unidade curricular. 

4.1.8. A relação de cursos oferecidos, com vagas, duração, local de funcionamento e 
mensalidades encontra-se no Anexo II deste edital. 

4.1.9. Durante a manutenção dos atos normativos adotados pelos Governos Estadual e 
Municipal, que suspendam as aulas em razão da Pandemia, causada pelo Coronavírus, as aulas 
serão desenvolvidas remotamente por meio da Plataforma MEU SENAI, e acontecerão de forma 
síncrona (ao vivo). Algumas atividades serão realizadas de forma assíncrona, de acordo com a 
disponibilidade de horário do aluno.  

4.1.10. Para que o aluno acompanhe as aulas remotas síncronas (ao vivo) na Plataforma MEU 
SENAI ele deve dispor de computador com acesso à internet e pacote Office. O computador é 
de responsabilidade pessoal do aluno, portanto, o SENAI/DR/BA não se responsabiliza pela 
forma de acesso do aluno ao curso. 

4.1.11. Conforme autorização dos governos estadual e municipal, retomaremos as aulas 
presenciais nas instalações das Unidades do SENAI CIMATEC ou em outro local, caso necessário.  
 

5. DOS REQUISITOS 

5.1. Para se candidatar a uma das vagas deste Processo Seletivo, o candidato deve preencher os 
seguintes requisitos: 

a) Estar devidamente inscrito neste Processo Seletivo 2021.2; 
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b) Estar matriculado no 3º do ano do ensino médio do SESI das Escolas Djalma Pessoa ou 
Reitor Miguel Calmon.  
OBS: O aluno só estará apto ao recebimento do diploma de habilitação técnica após a 
conclusão do Ensino Médio. 
c) Ter disponibilidade para eventuais aulas práticas ou visitas técnicas junto às indústrias 
parceiras ou outras instituições, desde que autorizado pelas esferas governamentais as  
atividades presenciais, respeitando o protocolo de retomada das aulas estabelecido pela 
instituição. 

5.2.  Para os candidatos às vagas para BOLSISTAS, deverão atender, além dos requisitos 
estabelecidos no item 5.1, aos seguintes requisitos por categoria: 

a) CATEGORIA A: estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das 
Escolas SESI Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon que possuem bolsa integral.  

b) CATEGORIA B: estudantes regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das 
Escolas SESI Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon dependente de industriário com renda 
familiar de até 4,5 salários mínimos e com mensalidade de até R$ 384,00 (trezentos reais 
oitenta e quatro reais); 

 
c) Não estar matriculado em nenhum curso de aprendizagem industrial básica ou técnica, 
aperfeiçoamento e qualificação profissional gratuito no SENAI/DR/BA, inclusive oriundos de 
programas sociais e/ou governamentais, na data da inscrição do processo seletivo. 

d) Não estar matriculado em nenhum curso técnico (Curso de Habilitação Profissional – CHP), 
inclusive no âmbito do Programa de Articulação da Educação Básica com Educação Profissional 
(EBEP), com o benefício de Bolsas de Estudo concedido pelo SENAI/DR/BA, na data da inscrição 
do processo seletivo. 
 

6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
  

6.1 A inscrição no Processo Seletivo é gratuita. 

6.2. INSCRIÇÃO PARA BOLSISTAS  
 

6.2.1 O candidato para concorrer às vagas das CATEGORIAS A e B, deverão realizar a inscrição 

no endereço http://www.senaibahia.com.br/.  
6.2.2 Período de inscrição: a partir das 13:00h do dia 22/06/2021 até às 23:59h do dia 
27/06/2021. 
6.2.3 O candidato deverá no momento da inscrição selecionar até 03 (cursos), em 1ª, 2ª e 3ª 
opção de seu interesse. 

6.2.4 Caso o candidato identifique alguma anormalidade em seu processo de 
inscrição, deverá comunicar imediatamente ao SENAI/DR/BA pelo e-mail 
cac.senaicimatec@fieb.org.br até o dia 27/06/2021 e solicitar as devidas correções, sujeito a 
disponibilidade de vagas. 



 

5 
 

6.2.5 A inscrição em qualquer categoria será feita sob a condição de que o candidato anexe a 
documentação exigida no item 7.2 e comprove os requisitos constantes no item 5 deste edital. 

6.3. INSCRIÇÃO PARA PAGANTES 
 

6.3.2 O candidato para concorrer às vagas de PAGANTES deverão realizar a sua inscrição no 

endereço  http://www.senaibahia.com.br/ 

6.3.3 Período para realização da inscrição: a partir das 13:00h do dia 21/07/2021 às 23:59h do 
dia 26/07/2021. 

6.3.4 Caso o candidato identifique alguma anormalidade em seu processo de 
inscrição, deverá comunicar imediatamente ao SENAI/DR/BA pelo e-mail 
cac.senaicimatec@fieb.org.br até o dia 26/07/2021 e solicitar as devidas correções, sujeito a 
disponibilidade de vagas. 
 

6.3.5 A inscrição será feita sob a condição de que o candidato anexe a documentação exigida no 
item 7.2 e comprove os requisitos constantes no item 5 deste edital. 

7. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO/CADASTRO:  

7.1. O candidato deverá: 

a) Acessar o endereço eletrônico informado nos itens 6.2 ou 6.3 deste edital (de acordo 
com perfil do candidato); 

b) Seguir as orientações contidas no site; 
c) Preencher, corretamente, o formulário de inscrição com todos os dados solicitados; 
d) Escolher o(s) curso(s) de sua opção, conforme forma de ingresso; 
e) Anexar os documentos exigidos conforme item 7.2. 

7.2. No ato da inscrição/cadastro o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto ou 
Passaporte emitido pela Polícia Federal ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) do candidato; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 
c) Comprovante de residência (atualizado); 
d) Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto ou 

Passaporte emitido pela Polícia Federal ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) do representante legal do candidato (para candidatos menores de idade); 

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante legal do candidato (para candidatos 
menores de idade). 

7.3. É obrigatória a indicação do CPF e RG próprios para todos os candidatos.  

8.DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO: 

8.1. A inscrição poderá ser cancelada pelo SENAI/DR/BA se: 

a) For realizada de forma irregular, contendo informações equivocadas, falsas ou 
incompletas; 
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b) For realizada, por qualquer motivo, após o encerramento do período de 
inscrição/cadastro/matrícula; 

c) For constatada mais de uma inscrição por candidato. Neste caso, será considerada a 
inscrição com data mais recente; 

d)  For solicitada pelo candidato por outros meios quaisquer que não nos links 
disponibilizados para cada modalidade / categoria. 

e) Não apresente quaisquer dos documentos solicitados no item 7.2. 

8.2. O SENAI/DR/BA não se responsabiliza por inscrição/cadastro/matrícula não realizada por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados, exceto se o problema técnico for decorrente de 
falhas no próprio sistema de inscrições/cadastros do SENAI/DR/BA.  

8.3. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Comissão de Seleção do SENAI/DR/BA, o direito de excluir do 
Processo Seletivo ou da matrícula aquele que não preencher o citado documento de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou incorretos. 
 
9.DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  

9.1. O candidato classificado dentro no número das vagas  de BOLSISTA deverá ler e aceitar o 
Termo de Compromisso e Responsabilidade, sendo a sua matrícula efetivada desde que 
atendidos os itens 5 a 7.2 deste edital.  

9.2. Candidatos da CATEGORIA A 

9.2.1. A convocação para matrícula dos candidatos BOLSISTAS obedecerá a ordem de 
classificação geral, decrescente por média, conforme descrito no item 2.2, limitada ao número 
de vagas ofertadas por curso/turno para essa forma de ingresso.  
 

9.2.2.  O Resultado final e convocação para matrícula para os candidatos da CATEGORIA A será 

divulgado na página do processo seletivo no endereço http://www.senaibahia.com.br/ no dia 
01/07/2021, a partir das 13h. 

9.2.3. Período para realização da matrícula para a CATEGORIA A: 05/07/2021 a 08/07/2021, às 

23:59h, às 23:59h, por meio do endereço http://www.senaibahia.com.br/. 

9.2.4. O candidato regularmente matriculado no 3º ano do Ensino Médio das Escolas SESI 
Djalma Pessoa ou Reitor Miguel Calmon com bolsa integral que não se classificar na 1ª opção 
escolhida, poderá ser classificado para a 2ª opção ou 3ª opção, desde que haja disponibilidade 
de vaga. 

9.2.5. O candidato classificado na CATEGORIA A, que não faça a matrícula no período descrito 
acima, perderá o direito à vaga.  

9.3 Candidatos da CATEGORIA B 
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9.3.1 A convocação para matrícula dos candidatos BOLSISTAS obedecerá a ordem de 
classificação geral, decrescente por média, conforme descrito no item 2.1, limitada ao número 
de vagas residuais da CATEGORIA A, por curso para essa forma de ingresso.  
 

9.3.2 O Resultado final e convocação para matrícula para os candidatos da CATEGORIA B será 

divulgado na página do processo seletivo no endereço http://www.senaibahia.com.br/ no dia 
14/07/2021, a partir das 13h.  

9.3.3. O período para realização da matrícula para a CATEGORIA B será de 15/07/2021 a 

17/07/2021, às 23:59h, por meio do endereço http://www.senaibahia.com.br/. 

9.3.4 O candidato regularmente matriculado no 3º ano do Ensino Médio das Escolas SESI Djalma 
Pessoa ou Reitor Miguel Calmon, dependente de industriário com renda familiar de até 4,5 
salários mínimos, que não se classificar na 1ª opção escolhida, poderá ser classificado para a 2ª 
opção ou 3ª opção, desde que haja disponibilidade de vaga. 

9.3.5 O candidato que, após o processo de classificação e convocação não realizar a matrícula, 
nos períodos previstos neste Edital, perde o direito à vaga/bolsa no curso/turno, podendo, 
entretanto, se matricular em um curso pago se houver disponibilidade de vaga. Para isto, deve 
seguir o procedimento para matrícula em cursos pagos.  
 

10.CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

10.1. Ocorrendo empate entre dois ou mais candidatos as vagas de bolsista, serão aplicados, 
sucessivamente, os critérios de desempate a seguir relacionados, tendo preferência na 
classificação o participante que tiver: 

a) maior média global obtida no 2º ano do Ensino Médio na Disciplina de Língua 
Portuguesa; 

b) maior média global obtida no 2º ano do Ensino Médio na Disciplina de Matemática; 
c) maior idade (considerando-se dia/mês/ano). 

 
11. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS PAGANTES 

11.1 A matrícula dos candidatos PAGANTES obedecerá a ordem de inscrição, conforme descrito 
no item 2.3, limitada ao número de vagas ofertadas por curso/turno para essa forma de 
ingresso.  
11.2  A matrícula de candidatos às vagas para PAGANTES deverá ser realizada exclusivamente 

via internet, no endereço http://www.senaibahia.com.br/, sujeito a disponibilidade de vagas. 

11.3 Após a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da matrícula (1ª mensalidade). 
Após a confirmação do pagamento, será analisada a documentação anexada pelo candidato no 
momento do cadastro, conforme item 7.2 deste edital.  

11.4 Caso haja alguma pendência de documentação, a Central de Atendimento ao Candidato 
(CAC) notificará por e-mail o candidato para a regularização da referida pendência. O candidato 
deverá solucionar a pendência em até 5 dias uteis após a notificação, sob pena de perda da vaga. 



 

8 
 

11.5 A matrícula no curso só será confirmada, após realização da inscrição, validação da 
documentação anexada pelo candidato no momento da inscrição e pagamento da matrícula (1ª 
mensalidade), sujeita a disponibilidade de vagas.  

11.6 O candidato será notificado por e-mail quanto a confirmação da matrícula no curso. 

11.7 Não haverá matrícula condicionada à apresentação posterior de documentos. 

11.8 O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Termo de Adesão com o SENAI/DR/BA 
contempla as cláusulas que discorrem sobre os direitos e os deveres das partes envolvidas, 
particularmente os valores e formas de pagamento observando a legislação pertinente, cuja 
responsabilidade perdurará até a finalização do curso ou rescisão de contrato. 
 
12.DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Anexar documento de identificação irregular; 

c) Deixar de anexar quaisquer documentos que comprovem o atendimento a todas as 
condições e requisitos estabelecidos neste Edital; 

d) Descumprir as normas do processo seletivo estabelecidas neste edital, ou não preencher 
totalmente o Formulário de Inscrição/cadastro no processo seletivo; 

e) Desobedecer qualquer outra regra deste Edital; 

f) For constatado, a qualquer tempo, que o candidato às vagas de gratuidade não atende aos 
requisitos previstos no Edital vigente à época do seu ingresso. Neste caso, a gratuidade será 
cancelada, e o candidato deverá pagar o(s) boleto(s) referentes a(s) mensalidade(s) em aberto. 
 
13. DAS VAGAS RESIDUAIS 

13.1 Serão consideradas vagas residuais, todas as vagas não preenchidas nesse processo 
seletivo, em qualquer das modalidades de ingresso indicadas neste instrumento. 

13.2 As vagas não preenchidas pelos candidatos da SELEÇÃO PARA BOLSISTAS – CATEGORIA A, 
serão disponibilizadas para os candidatos da SELEÇÃO PARA BOLSISTAS – CATEGORIA B. 

13.3 As vagas não preenchidas por candidatos da SELEÇÃO PARA BOLSISTAS – CATEGORIA B, 
serão disponibilizadas para os candidatos da SELEÇÃO PARA PAGANTES. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 14.1 A qualquer tempo, a Comissão de Seleção do SENAI/DR/BA poderá determinar a anulação 
da inscrição/cadastro e da matrícula, desde que verificada qualquer irregularidade, seja de 
natureza administrativa ou penal. 
 
14.2 O SENAI/DR/BA se reserva o direito de não realizar turmas de qualquer curso cujo número 
de matriculados pagantes seja inferior a 80% (oitenta por cento) do total de vagas 
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disponibilizadas para o referido curso. Nesta hipótese, o aluno poderá solicitar pelo e-mail 
cac.senaicimatec@fieb.org.br para outra opção entre as vagas residuais de outro curso. Caso o 
aluno sem gratuidade regimental (pagante) não tenha interesse em realizar outra opção, deve 
solicitar por e-mail, a restituição do valor pago referente à 1ª mensalidade.  
 
14.3 A desistência do aluno após a celebração do contrato e antes do início das aulas deverá ser 
formalizada mediante requerimento no Portal do Aluno. Neste caso, o aluno receberá parte do 
valor pago, sendo retido, pelo SENAI BAHIA, 10% (dez por cento) do valor da primeira 
mensalidade dos serviços contratados, correspondente à taxa administrativa. 
 
14.4 Este Processo Seletivo é válido para ingresso no segundo semestre do ano de 2021, para os 
cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do SENAI, na modalidade presencial, 
elencados nesse Edital. 
 
14.5 A matrícula para os cursos técnicos do SENAI/DR/BA será feita por módulo e deverá ser 
renovada a cada semestre letivo, considerando o Calendário Escolar das Escolas Técnicas do 
SENAI/DR/BA. 

 
15. Início das Aulas: 02 de agosto de 2021. 
 
16. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de ampliar o número de vagas ofertadas por curso em 
virtude da demanda. 

 
17. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão de Seleção do 
SENAI/DR/BA. 
 
18. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador - BA para dirimir toda e qualquer questão inerente 
ao presente processo seletivo. 
 
 

Salvador, 18 de junho de 2021 
 
 

Rodrigo Vasconcelos Alves 
DIRETOR REGIONAL DO SENAI/DR/BA 
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ANEXO I 

      

MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO TURNO 
VAGAS 
TOTAIS 

MATRÍCULA (1a 
MENSALIDADE)** 

VALOR * 

MATRÍCULA 
COM 60% DE 
DESCONTO** 

 

Salvador  
(Unidade 
CIMATEC) 

Biotecnologia Vespertino 47 464,53 185,81 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Vespertino 
45 

308,18 
123,27 

Edificações Vespertino 45 337,07 134,83 

Eletrotécnica Vespertino 45 337,07 134,83 

Logística Vespertino 45 317,81 127,12 

Manutenção Automotiva Vespertino 45 337,07 134,83 

Mecânica Vespertino 45 337,07 134,83 

Mecatrônica Vespertino 45 441,87 176,75 

Meio Ambiente Vespertino 45 362,56 145,02 

Multimídia Vespertino 45 398,82 159,53 

Petroquímica Vespertino 45 308,18 123,27 

Redes de Computadores Vespertino 45 308,18 123,27 

TOTAL  542   
* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor 
total do curso. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades e alterar política de 
desconto. 
** Desconto promocional não cumulativo com outros descontos e válidos para matrícula de alunos ingressantes 
em 2021.2 
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ANEXO II 

          
          

MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO TURNO 

VAGAS OFERTADAS MENSALIDADE 

DURAÇÃ
O DO 

CURSO 
TOTAL 

Vagas 
destinadas 

para 
alunos 

BOLSISTAS  

Vagas 
para 

alunos 
PAGANTES 

VALOR* 
(R$)  

VALOR COM 
DESCONTO 

PARA 
PAGAMENTO 

*** 

até o 
dia 05 
(30% 

de 
descon

to) 

 entre 
os dias 
06 a 15 

(20% 
de 

descon
to) 

Salvador  
(Unidade 
CIMATEC) 

Biotecnologia Vespertino 47 22 25 464,53 325,17 371,62 24 meses 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Vespertino 
45 

20 25 308,18 
215,73 246,54 18 meses 

Edificações Vespertino 45 20 25 337,07 235,95 269,66 24 meses 

Eletrotécnica Vespertino 45 20 25 337,07 235,95 269,66 24 meses 

Logística Vespertino 45 20 25 317,81 222,47 254,25 18 meses 

Manutenção 
Automotiva 

Vespertino 
45 

20 25 337,07 
235,95 269,66 24 meses 

Mecânica Vespertino 45 20 25 337,07 235,95 269,66 24 meses 

Mecatrônica Vespertino 45 20 25 441,87 309,31 353,50 24 meses 

Meio Ambiente Vespertino 45 20 25 362,56 253,79 290,05 24 meses 

Multimídia Vespertino 45 20 25 398,82 279,17 319,06 18 meses 

Petroquímica Vespertino 45 20 25 308,18 215,73 246,54 24 meses 

Redes de 
Computadores 

Vespertino 
45 

20 25 308,18 
215,73 246,54 18 meses 

TOTAL 542 242 300   

          
* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor 
total do curso. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades e alterar política de 
desconto. 
*** Descontos promocionais conforme períodos específicos e válidos para pagamento das mensalidades dos 
alunos ingressantes em 2021.2. 


