EDITAL DE PRORROGAÇÃO
REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2021 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
GRATUITAS PARA O CURSO DE ENSINO MÉDIO DO SESI-RJ COM CURSO
TÉCNICO DO SENAI-RJ
O SESI-RJ e o SENAI-RJ, por meio de suas Gerências de Educação Básica e de Educação
Profissional, tornam público o presente Edital de Prorrogação, que determina e resolve:
1. Prorrogar, até o dia 22 de novembro de 2020, o prazo para a inscrição de candidatos
interessados em vagas gratuitas para o Ensino Médio do SESI-RJ com Curso Técnico do SENAIRJ, e os prazos subsequentes estabelecidos no cronograma do referido edital, mantendo-se as
demais cláusulas e condições do mesmo.
Assim, o item 5.1 do Edital nº 001/2020, passa a conter o seguinte texto:
5.1. Etapas do Processo Seletivo
O processo seletivo será composto das etapas relacionadas no quadro abaixo, com as
respectivas datas e horários:
Etapas

Período

Inscrição on-line no site http://www.escolafirjansesi.com.br
com anexação (upload) de documentos

Prorrogada até 22 de
novembro

Solicitação de Acessibilidade* por candidato com deficiência
(PCD) na escola na qual o candidato se inscreveu

23 e 24 de novembro

Interposição de recursos diante de Solicitação de
Acessibilidade* por candidato com deficiência (PCD)
indeferida na escola no qual o candidato se inscreveu
Divulgação dos locais de prova no site
http://www.escolafirjansesi.com.br
Resultado dos recursos de Solicitação de Acessibilidade – via
e-mail do candidato
Aplicação da prova presencial
Divulgação dos resultados pelo site
http://www.escolafirjansesi.com.br e nas escolas da rede
Interposição de recursos relativos à prova presencial

25 de novembro

26 de novembro (17h)
26 de novembro
05 de dezembro (10h – 13h)
14 dezembro (17h)
15 e 16 de dezembro
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Resultado dos recursos – via e-mail do candidato e site
http://www.escolafirjansesi.com.br
Matrícula presencial nas escolas com documentação
comprobatória
Avaliação presencial de candidatos com deficiência (PCD)
por equipe multiprofissional

17 de dezembro
18 de dezembro de 2020
a 15 de janeiro de 2021
04 a 15 de janeiro de 2021 –
Conforme agendamento a ser
realizado pela unidade

Interposição de recursos de candidatos com deficiência
(PCD) face ao parecer da equipe multiprofissional

18 e 19 de janeiro de 2021

Matrícula presencial nas escolas com documentação
comprobatória – candidatos com deficiência (PCD)

21 a 27 de janeiro de 2021

Início do curso

03 de fevereiro de 2021

* Solicitação de Acessibilidade: no caso de candidato portador de necessidades especiais, a
confirmação da inscrição será presencial com apresentação de laudo visando atender solicitações
diferenciadas quanto à prova.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020

_____________________________________
Gerente de Educação Básica
SESI-RJ

_____________________________________
Gerente de Educação Profissional
SENAI-RJ
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