Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município da Educação
EMAI – Escola Municipal de Aprendizagem Industrial
EDITAL PARA INGRESSO NO SEMESTRE 2021/1 NOS CURSOS DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL COMPLEMENTAR DA EMAI – ESCOLA MUNICIPAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE SANTA MARIA
A Direção da EMAI – Escola Municipal de Aprendizagem Industrial - no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público que, no período de 23 de novembro de 2020
a 04 de dezembro de 2020, estarão abertas as inscrições para ingresso nos Cursos de
Formação Profissional Complementar diurno 2021 e noturno 2021. Observando que, em
função da Pandemia do COVID19, a presente seleção obedecerá o aqui disposto.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 . O processo seletivo regido por este Edital será executado pela Escola Municipal de
Aprendizagem Industrial – EMAI.
1.2 . As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, nos cursos previstos no item 2
deste Edital.
2. DOS CURSOS OFERECIDOS E REQUISITOS DE ACESSO
a) Desenho Industrial.
Duração: 02 semestres letivos (01 ano letivo).
Turnos: manhã ou tarde
Vagas: 28 para o turno da manhã e 28 para o turno da tarde.
Exigências para a inscrição à vaga: Idade mínima de 14 anos completos; estar
matriculado e participando regularmente, nas modalidades vigentes (híbrida/remota),
apresentando atestado atualizado da escola de origem, do 7º ano do Ensino Fundamental
até o 3º ano do Ensino Médio, ou Etapa equivalente da EJA, em escola da Rede Pública de
Educação Básica ou escola conveniada com a Rede Pública de Educação Básica.
b) Eletrometalmecânica com qualificação em uma das áreas: Eletricidade,
Mecânica de Usinagem ou Metalurgia.
Duração: 04 semestres letivos (02 anos letivos).
Turnos: manhã ou tarde
Vagas: 36 para o turno da manhã e 36 para o turno da tarde.
Exigências para a inscrição à vaga: Idade mínima de 14 anos completos; estar
matriculado e participando regularmente, nas modalidades vigentes (híbrida/remota),
apresentando atestado atualizado da escola de origem, do 7º ano do Ensino Fundamental
até o 2º ano do Ensino Médio, ou Etapa equivalente da EJA, em escola da Rede Pública de
Educação Básica ou escola conveniada com a Rede Pública de Educação Básica.
c) Eletricidade.
Duração: 02 semestres letivos (01 ano letivo).
Turno: noite
Vagas: 18
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Exigências para a inscrição à vaga: Idade mínima de 15 anos completos; estar
matriculado e participando regularmente nas modalidades vigentes (híbrida/remota),
apresentando atestado atualizado da escola de origem, do 7º ano do Ensino Fundamental
até o 3º ano do Ensino Médio, ou Etapa equivalente da EJA, em escola da Rede Pública de
Educação Básica ou escola conveniada com a Rede Pública de Educação Básica.
d) Mecânica de Usinagem.
Duração: 02 semestres letivos (01 ano letivo).
Turno: noite
Vagas: 18
Exigências para a inscrição à vaga: Idade mínima de 15 anos completos; estar
matriculado e participando regularmente nas modalidades vigentes (híbrida/remota),
apresentando atestado atualizado da escola de origem, do 7º ano do Ensino Fundamental
até o 3º ano do Ensino Médio, ou Etapa equivalente da EJA, em escola da Rede Pública de
Educação Básica ou escola conveniada com a Rede Pública de Educação Básica.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2. O candidato deverá comparecer na Secretaria da Escola – EMAI, Avenida Rio Branco,
66 em Santa Maria/RS, de acordo com o que segue:
Período: 23/11/2020 a 04/12/2020
Horário: das 8h30min às 11h30min
Local: Secretaria da Escola – EMAI, Avenida Rio Branco, 66. Santa Maria/RS.
3.3. As inscrições serão feitas, rigorosamente, por ordem de chegada, até o preenchimento
das vagas disponíveis em cada curso/turno.
3.4. Serão registrados, por ordem de chegada e interesse de curso/turno, em uma lista de
espera, na mesma data e seguindo iguais critérios, os nomes às respectivas suplências.
3.5. Documentos necessários: apresentação da carteira de identidade ou certidão de
nascimento do candidato; atestado atualizado de participação devidamente assinado pela
Escola Pública ou escola conveniada com a Rede Pública, comprovando que o candidato
está participando regularmente das aulas na modalidade vigente (remota/híbrida).
3.6. O candidato menor de idade deverá obrigatoriamente estar acompanhado de seu
representante legal.
4. DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
A lista de inscrições homologadas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de
Santa Maria/RS (http://www.santamaria.rs.gov.br/), bem como no hall de entrada da EMAI.
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5. DA MATRÍCULA DOS HABILITADOS INSCRITOS
5.1. A matrícula será realizada na EMAI – Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, de
09/12/2020 a 15/12/20 (excluído o sábado e o domingo), das 8h30min às 11h30min e
das 14h às 17h, quando os inscritos e já habilitados deverão apresentar a seguinte
documentação:
- Atestado atualizado de participação, devidamente assinado pela Escola Pública ou escola
conveniada com a Rede Pública, em que o candidato está participando regularmente,
respeitadas as exigências para ingresso em cada curso, conforme previsto no item 2
deste Edital.
- Carteira de Identidade – RG do candidato (fotocópia);
- Cadastro de pessoa física – CPF do candidato (fotocópia);
- Comprovante de residência atualizado (fotocópia);
- 2 (duas) fotos 3x4 (recentes);
- Carteira de Trabalho (se possuir);
- Carteira de Identidade – RG do responsável legal, para candidatos menores de idade
(fotocópia).
5.2. A efetivação da matrícula deverá ser feita pelos pais ou responsável legal quando o
candidato for menor de idade.
5.3. É condição legal para a realização da matrícula a apresentação dos documentos
exigidos.
5.4. O candidato inscrito que não comparecer no período reservado à matrícula e que não
entregar a totalidade dos documentos exigidos para efetivação da matrícula, de que trata o
item 5.1 deste Edital, perderá o direito à vaga.
6. DA SUPLÊNCIA
Caso os devidamente inscritos não compareçam para efetivar a matrícula no período
estabelecido, ou não apresentem o previsto no item 5.1 deste Edital, a Escola realizará a
chamada daqueles que figurarem como suplentes, por telefone, e/ou divulgando no hall de
entrada da instituição, quantas forem as vagas disponíveis, seguindo os mesmos critérios.
7. DO INÍCIO DOS CURSOS
As aulas para todos os cursos iniciam-se no primeiro semestre letivo de 2021,
concomitante ao início do Ano Letivo, conforme Calendário Escolar 2021 aprovado pela
Secretaria de Município da Educação (SMED).
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. É de inteira responsabilidade do candidato/inscrito informar-se acerca de avisos e
chamadas oficiais do Processo de Inscrição e de todas as etapas da matrícula.
8.2. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares,
avisos e convocações relativos a este processo seletivo que vierem a ser publicados pela
EMAI.
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8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Escola Municipal de Aprendizagem Industrial –
EMAI.
Informações:
ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – EMAI
Av. Rio Branco, nº 66 – Centro.
CEP: 97010-420 Santa Maria – RS
Fone: (55) 3222 7568
E-mail: emaism66@yahoo.com.br
DIREÇÃO DA EMAI – ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE
SANTA MARIA, 09 de NOVEMBRO DE 2020.

