1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 03/2021 DO PROCESSO SELETIVO - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM
OPERADORA FLORESTAL – TEIXEIRA DE FREITAS (BA)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Bahia - SENAI/DR/BA, e a
SUZANO Celulose S/A., no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos interessados a 1ª
retificação do Edital 03/2021 do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Capacitação em
Operadora Florestal – Teixeira de Freitas (BA), conforme abaixo especificado:
•

Alteração do item 2.1, “e”, que passa a ter a redação abaixo:
e) ter disponibilidade para realizar a etapa teórica e prática do curso de capacitação na
cidade de Teixeira de Freitas e/ou em Itabatan (distrito do município de Mucuri),
inicialmente com previsão de conclusão em 73 (setenta e três) dias, em turno integral, de
segunda a sexta e, eventualmente, aos sábados e domingos.

•

Alteração da ETAPA 01 – INSCRIÇÃO ONLINE que passa a ter a redação abaixo:
4.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, através do site
www.florestalsenaiba.com.br, das 08:00h do dia 19/05/2021 até às 23:59h do dia
06/06/2021.

•

Alteração da ETAPA 02 – ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR que passa a ter a redação
abaixo:
5.3. Serão analisados os documentos das primeiras candidatas inscritas, até que se
atinja o máximo de 1.000 (mil) inscrições válidas.

•

Alteração da ETAPA 03 – PROVA ONLINE que passa a ter a redação abaixo:
6.2. A prova online será disponibilizada através de plataforma do SENAI/DR/BA e poderá
ocorrer em dois dias (com candidatos diferentes a cada dia), nas datas e horário
estabelecido no Cronograma do Processo Seletivo, item 11 do edital.
(...)
6.18. Serão selecionadas nesta etapa do processo, obedecendo a ordem de
classificação, as 240 (duzentos e quarenta) candidatas que obtiverem o maior escore;

•

Alteração do texto do item 8, que passa a ter a redação abaixo:
8 ETAPA 05 – AVALIAÇÃO PRÁTICA EM SIMULADOR

•

Alteração das ETAPA 04 – ENTREVISTA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL e ETAPA 05
– AVALIAÇÃO PRÁTICA EM SIMULADOR que passam a ter a redação abaixo:
7.5. A ETAPA 04 – ENTREVISTA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL ocorrerá
após a ETAPA 05 – AVALIAÇÃO PRÁTICA EM SIMULADOR.
7.5.1. Participarão desta etapa as 60 (sessenta) primeiras classificadas na ETAPA 05 –
AVALIAÇÃO PRÁTICA EM SIMULADOR.
7.5.2. Ao final desta etapa, será publicada a lista das 20 (vinte) candidatas aprovadas no
site do processo seletivo: www.florestalsenaiba.com.br.
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8.1. A avaliação em simulador ocorrerá antes da entrevista para avaliação do perfil
técnico, conforme Cronograma do Processo Seletivo, item 11 do edital, e compreenderá:
a) avaliação de habilidades manipulativas;
b) atenção e concentração;
8.4. Ao final desta etapa será divulgada a lista das 60 (vinte) candidatas que participarão
da ETAPA 04 – ENTREVISTA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL, considerando:
a) que não tenha sido eliminada nesta ou em nenhuma das etapas anteriores;
b) a ordem de classificação na avaliação prática em simulador;
c) em caso de empate, a nota de classificação na prova online.
8.5. A lista das 60 (sessenta) candidatas classificadas para a ETAPA 04 – ENTREVISTA
TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL será divulgada no site do processo seletivo:
www.florestalsenaiba.com.br.
•

Alteração do item 9 DO CURSO DE CAPACITAÇÂO, que passam a ter a redação abaixo:
9.1. As 20 (vinte) primeiras candidatas classificadas serão convocadas para matrícula
online no curso de Operadora Florestal com carga horária de 404 horas.
9.2. As aulas do curso de serão ministradas de segunda-feira a sexta (e
excepcionalmente aos sábados e domingos) com carga horária diária de 8 (oito) horas.
As aulas teóricas serão ministradas por meio da plataforma MEU SENAI, de forma
remota síncrona (ao vivo), ou seja, conduzidas de forma simultânea, o que permite a
interação entre alunos e docentes ao mesmo tempo e, para tanto, a candidata deverá
possuir acesso à computador (desktop ou notebook) e acesso à internet de qualidade
(banda larga).
(...)
9.9. Será fornecida bolsa auxilio no valor de R$ 1.010,00 (hum mil e dez reais) às
candidatas selecionadas, efetivamente matriculadas e frequentes no curso, em 3 (três)
parcelas a serem depositadas em conta corrente ou poupança em nome da aluna;

•

Alteração do CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO, (item 11), modificando as datas, que
passa a ter a redação abaixo:
DATAS

ETAPAS
ETAPA 01 – Inscrições

19/05/2021 à 06/06/2021

ETAPA 02 – Análise Documental e Curricular

19/05/2021 à 08/06/2021

ETAPA 02 – Análise Documental e Curricular
Lista das candidatas com inscrição deferida

09/06/2021

ETAPA 03 – Prova Online

10/06/2021 - 19:00 h

ETAPA 03 – Prova Online
Lista das 240 (duzentos e quarenta) candidatas selecionadas que
obtiverem o maior escore na prova online
ETAPA 05 – Avaliação Prática em Simulador

14/06/2021
15/06/2021 à 24/06/2021

ETAPA 05 – Avaliação Prática em Simulador
Lista das 60 (sessenta) candidatas selecionadas para a Entrevista
Técnica
ETAPA 04 – Entrevista Técnica para Avaliação do Perfil

2

25/06/2021
28/06/2021 à 30/06/2021

Divulgação da lista final das aprovadas
• Lista das 20 (vinte) candidatas aprovadas em todas etapas e que
obtiveram o maior escore conforme o edital

01/07/2021

Matrícula no curso

01/07/2021

Início da Capacitação Remota

05/07/2021

Permanecem inalteradas todas as demais disposições previstas no Edital.
Salvador, 24 de maio de 2021
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
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