Faculdade de Tecnologia SENAI “Anchieta”
Pos Graduação – Lato Sensu – Programa 2022
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO - Nº 01-2021
O Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta, no uso de suas atribuições, informa, por
meio do presente Edital, que estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para
o ano de 2022 dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização, a saber:




Sistemas Embarcados
MBA em Gestão de Facilities
Eletrônica de Potência para Sistemas Industriais

I - PÚBLICO-ALVO
Os cursos de pós-graduação “Lato Sensu”, do presente Edital, são abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores em áreas relacionadas à
elétrica, eletrônica, mecatrônica, automação ou outra área correlata; ou egressos de cursos
sequenciais, de formação específica que conferem diplomação, conforme Resolução CNE/CES
nº 01 de 06 de abril de 2018.
II - VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas por turma com aulas aos sábados e 20 (vinte) vagas por turma
com aulas durante a semana, para todas os cursos relacionados.
As aulas serão ministradas aos sábados, das 9 h às 12 h e das 13 h às 16 h e às semanas, as
terças e quintas-feiras das 19 h às 22 h, na Faculdade de Tecnologia SENAI “Anchieta”, sita à
Rua Gandavo, 550 – Vila Mariana – São Paulo – SP.
Duração dos cursos: 360 horas, distribuídas em três semestres.
III - DAS INSCRIÇÕES
a) Período
As inscrições para o processo seletivo para ingresso nos cursos de pós-graduação referidos
neste Edital estarão abertas de forma contínua, ao longo de 2022 encerrando em 31 de janeiro
de 2022 para as turmas do 1º semestre e em 15 de julho de 2022 para as turmas do 2º semestre,
podendo ser interrompidas ou prorrogadas a critério da Faculdade de Tecnologia SENAI
“Anchieta”.
b) Responsáveis pelo processo de inscrição: Secretaria Acadêmica da Faculdade de
Tecnologia SENAI “Anchieta” e Coordenação do Curso.
c) Documentos Exigidos: o candidato deverá apresentar o Curriculum Vitae.
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IV - DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será constituído de:
a)Análise do Curriculum Vitae, em que será observado o perfil acadêmico do candidato
(caráter eliminatório). O Curriculum Vitae deve ser enviado para o endereço eletrônico
faculdade109@sp.senai.br, com assunto “Inscrição 2022”.
b)Entrevista (caráter classificatório): os candidatos serão contatados por telefone e/ou email
para agendamento prévio da entrevista. Esta poderá ser conduzida à distância, a critério
da Coordenação.
V - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação do resultado será feita individualmente conforme ordem de inscrição. Os
candidatos serão contatados por telefone, correspondência e/ou e-mail.
VI - MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados será realizada das 8 h às 21 h, de segunda a sextafeira e das 9 h às 15 h no sábado, na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Tecnologia SENAI
“Anchieta”, antes do início das aulas.
Para a realização da matrícula, os candidatos selecionados deverão apresentar à Secretaria
Acadêmica da Faculdade os seguintes documentos:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

cópia autenticada do diploma do curso superior devidamente registrado, salvo no caso de
graduandos, que terão 10 (dez) dias úteis, após o início das aulas, para apresentar
documento que comprove a conclusão do ensino superior;
cópia autenticada do histórico escolar do curso superior;
cópia simples de documento de identidade;
cópia simples do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e
uma foto 3x4 recente.
ficha de inscrição preenchida

Observações:
Candidatos estrangeiros deverão apresentar diploma de graduação e histórico escolar
completo, com vistos consulares brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentado no
Brasil e com a apostila de equivalência de estudos.
No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o contrato de prestação de serviços
educacionais.
Investimento:
18 parcelas de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) ou 24 parcelas de
seiscentos e onze reais)

R$ 611,00 (

Em caso de desistência da matrícula, poderão ser convocados novos candidatos, que serão
contatados por e-mail e/ou telefone.
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VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
a)
A documentação dos candidatos não selecionados ou desistentes no processo seletivo
ficará à disposição dos respectivos interessados para retirada na Secretaria Acadêmica por um
mês, a contar da data de divulgação do resultado. Após esse prazo, os documentos restantes
serão destruídos.
b)
Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela
Coordenação do Curso e decididos pela Direção da Faculdade.
c)
A Faculdade se reserva o direito de incluir a oferta de novos cursos de pós-graduação
lato sensu, ao longo do ano de 2022 e, caso isso ocorra, esse Edital será retificado.
São Paulo, novembro de 2021.
Marcel Adriano Pereira Porto
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta

Marcos Antônio Felizola
Coordenador de Atividades Técnicas
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