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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SENAC/MS – 52/2018 
 
 

1.  DO PROGRAMA 

1.1.  O Programa SENAC de Gratuidade - PSG destina-se a pessoas de baixa 
renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 02 (dois) 
salários mínimos federal – na condição de alunos matriculados ou egressos 
da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados, 
priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e 
trabalhador.  
 

2.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1.  O processo de concessão de vagas do PSG dos cursos ofertados 
 (Anexo I) é regido por este Edital. 
 
2.2.  A análise das informações fornecidas pelo candidato é feita a partir dos 

critérios estabelecidos no Decreto nº. 6.633 de 05 de novembro de 2008 e 
nas Diretrizes do SENAC – Departamento Nacional e da documentação 
apresentada pelo interessado no prazo e local previstos neste Edital. 

 
2.3.  A candidatura a uma vaga do PSG supõe a participação no processo 

seletivo, atender aos requisitos do Programa Senac de Gratuidade, o 
preenchimento da ficha de inscrição com informações verídicas e cabais, 
assinatura de autodeclaração de baixa renda e de termo de compromisso, 
bem como atendimento aos pré-requisitos do curso escolhido, conforme 
anexo I. 

 
2.4.  A documentação será de total responsabilidade do candidato e deverá ser 

entregue no prazo estabelecido. Havendo qualquer irregularidade nos 
documentos apresentados, o candidato terá seu processo cancelado, 
imediatamente, pela Instituição. 
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2.5.  O critério adotado para ingresso no curso escolhido será a participação e 
aprovação nas etapas estabelecidas neste Edital, a saber: Inscrição, teste 
de seleção e matrícula. 

 
2.6. Após o preenchimento das vagas disponibilizadas, os candidatos 

continuarão preenchendo a ficha de inscrição. Caso ocorram 
cancelamentos, desistências, evasões, a matrícula poderá ocorrer, desde 
que não tenha ultrapassado o limite de 20% da carga horária total do curso 
de formação inicial e continuada ou 20% da carga horária integralizada nos 
quatro primeiros meses do curso técnico. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO  

3.1 O candidato, para ter o seu pedido analisado, deve satisfazer os seguintes 
requisitos: 

 a) Atender aos pré-requisitos do curso escolhido; 
 b) Possuir renda familiar per capita de até 02 salários mínimos estabelecidos 

pelo governo federal; 
 c) Estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica; 
 d) Ser trabalhador desempregado ou empregado; 
 e) Ter no ato da matrícula a idade completa de acordo com o requisito do 

curso. 
 f) Apresentar todos dos documentos originais com cópia no ato da matrícula 

4. DA INSCRIÇÃO E PROVA 

4.1  O Processo Seletivo para ingresso nos cursos deste Edital, conforme anexo 
I, destina-se a candidatos interessados em matricular-se nos cursos, que 
possuem os pré-requisitos necessários, que atendem aos requisitos do 
Programa Senac de Gratuidade. 

  
4.2  O período de inscrição no processo seletivo será de 23/07/2017 a 

27/07/2018, somente presencialmente, na Unidade do Senac Dourados, 
localizada a Rua Dr Mario Machado de Lemos, 240 das 13h às 22h, 
conforme descrito no Anexo I. 

 
4.3 O teste de seleção consistirá na realização de prova de português e 

matemática. 
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4.4    O Processo Seletivo será composto por prova de língua portuguesa (leitura e 
interpretação, sinônimos, gramática e ortografia) prova de matemática 
(porcentagem, unidades de medidas, situações-problemas, cálculos simples 
– operações matemáticas básicas). 

 
4.5 As provas serão aplicadas na unidade do Senac Dourados, (Rua Dr. Mário 

Machado de Lemos, 240), no dia 05 de agosto de 2018, domingo, das 9h às 
12h, conforme Anexo I do Edital. 

 
4.6 O aluno beneficiário do PSG poderá matricular-se e frequentar 

concomitantemente dois cursos, desde que em horários distintos. 
  
4.9 Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser 

beneficiado pelo PSG, desde que esteja dentro das regras estabelecidas. 
 
4.10 A prova terá duração máxima de 3 horas. 
 
4.11 O candidato deverá estar de posse de caneta esferográfica azul. 
 

5.  DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 09/08/2018, por meio 

de listagens nominais, organizadas por curso e turno, e será disponibilizada para 

consulta no site www.ms.senac.br/ 

 
 
4. DA MATRÍCULA 

 
4.1. O período de matrícula e entrega de toda a documentação será no período de 

13/08/2018 e 17/08/2018 no horário das 13h às 22h. No SENAC, localizado 
na Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240, Jardim Londrina, Dourados-MS. 

 
4.2.  O candidato classificado será convocado para matrícula de acordo o número 

de vagas na turma do curso e no turno definido em sua inscrição. Tal 
convocação será feita rigorosamente por ordem de classificação por meio de 
listagens nominais, organizadas por curso e turno, e será disponibilizada 
para consulta no site www.ms.senac.br. Se o candidato convocado não 

http://www.ms.senac.br/
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efetivar sua matrícula no prazo estabelecido, será automaticamente 
considerado desclassificado e a vaga repassada para o próximo classificado, 
até completar o número de vagas disponíveis. 

 

5.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1  A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o 
processo do oferecimento de vagas do PSG definidas neste Edital.  

 
5.2  Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos 

estabelecidos, independente da justificativa.  
 
5.3  Não haverá recurso para revisão do processo seletivo ou para ingresso de 

novos candidatos fora dos prazos definidos.  
 
5.4  A Instituição reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas, 

conforme necessidade. 
 
5.5 A validade do resultado do Processo Seletivo será restrita à matrícula nas 

turmas referentes a este Edital, respeitando a data de início de cada 
curso/turma. 

6.     DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 Ficha de inscrição PSG 

 Termo de Compromisso  

 Autodeclaração de renda  

 Documento de Identificação, CPF 

 Comprovante de residência 

 Outros documentos, caso exigido no requisito de acesso do curso no 
Anexo I. 
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Campo Grande/MS, 10 de julho de 2018. 
 
 

 
 

Jordana Duenha Rodrigues 
Diretora de Educação Profissional – SENAC/MS 

 
 
 

 
Vitor Mello 

Diretor Regional – SENAC/MS 
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Anexo 01 

 Dourados/MS 

Curso 
Carga 

Horária 
Quantidade de vagas 

52/2018 - Curso Técnico em 
Enfermagem  

1.800 horas 9 vagas gratuitas (PSG) 

Local de realização das 
inscrições Processo 

seletivo 

Unidade Operativa - Senac Dourados 
Rua Dr Mario Machado de Lemos, 240 - Jardim Londrina – 
Dourados/MS 
Cep: 79814-150 

Data e horário de 
inscrição Processo 

Seletivo 

23/07/2018 a 27/07/2018 
Horário:  13h às 22h 

Data do Processo 
Seletivo 

05/08/2018 – Domingo das 9h às 12h 

Resultado do Processo 
Seletivo 

09/08/2018 na página do Senac/MS www.ms.senac.br 

Período de Matrícula no 
Curso 

13/08/2018 a 17/08/2018 

Local de realização do 
curso 

Unidade Operativa - Senac Dourados 
Rua Dr Mario Machado de Lemos, 240 - Jardim Londrina – 
Dourados/MS 
Cep: 79814-150 

Modalidade de 
educação 

Habilitação Nível Técnico 

Período previsto de 
realização do curso 

Inicio: 27/08/2018 
Conclusão: 13/04/2021 

Horário de realização 
do curso 

Período Noturno 
18h45 às 22h 

http://www.ms.senac.br/
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Requisitos de acesso 
Idade mínima: 18 anos 
Escolaridade: Cursando, no mínimo, 2º ano do ensino médio.  

Documentos 
necessários para 

matrícula 

 Ficha de inscrição PSG 

 Termo de Compromisso  

 Autodeclaração de renda  

 RG 

 CPF 

 Comprovante de escolaridade (Cursando, no mínimo, 
2° ano do Ensino Médio 

 Comprovante de residência 
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