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Edital

EDITAL DE PROCESSO N°001/2022
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE 

ELETRICISTA

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, por seu representante legal, Sr.º Vander 
Patrício, Prefeito Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Itarana/ES, 
no uso de suas atribuições legais torna pública a 
abertura de inscrições e as normas que regem o 
Edital de Processo n°001/2022 para o preenchimen-
to de vagas do Curso de Formação Profissionalizante 
de Eletricista, ministrado e certificado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial-Departamento 
Regional do Espírito Santo-SENAI-DR/ES, destinados 
a qualificar e capacitar os munícipes de Itarana-ES, 
compreendendo as etapas de inscrição e entrevista 
de seleção, seguindo os prazos dispostos em seu 
Cronograma, conforme o ANEXO I.

1 DO CURSO
1.1 A realização do curso de eletricista pelo SENAI-DR/
ES será de forma presencial, sendo distribuídas em 
aulas práticas e teóricas no total de 420horas.
1.1.1 As aulas  serão realizadas no período noturno 
de segunda a sexta (4h) e aos sábados, no período 
diurno (8 h), no Centro de Referência de Assistência 
Social -CRAS, localizado à Praça Carlos Pereira de 
Aguiar s/n, Centro e em outro local a ser informado 
no decorrer do curso.

1.2 O curso contempla tais descrições das soluções 
e objetivos:

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
SOLUÇÕES

OBJETIVO CH

1 E L E T R I C I S T A 
DE REDES DE 
D I S T R I B U I Ç Ã O 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA

Proporcionar o desenvolvimen-
to das capacidades técnicas, 
sociais, metodológicas e organi-
zativas referente à qualificação 
profissional em Eletricista de 
Rede de Distribuição de Energia 
Elétrica.

324 h

2 NR10 - SEGURANÇA 
EM INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE

Preparar profissionais com 
competências para estabelecer 
requisitos e condições mínimas 
para a implementação de 
medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em 
instalações elétricas e serviços 
com eletricidade.

40 h

3 NR10 - SEGURANÇA 
NO SISTEMA 
ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA (SEP) 
E EM SUAS 
PROXIMIDADES

Preparar profissionais com 
competências para estabelecer 
requisitos e condições mínimas 
para a implementação de 
medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos tra-
balhadores que, direta ou indire-
tamente, interajam no sistema 
elétrico de potência e em suas 
proximidades.

40 h

4 NR35 -TRABALHO 
EM ALTURA

Preparar profissionais com 
competências para realizar 
trabalhos em altura, seguindo 
as medidas de controle e 
sistemas preventivos, de acordo 
com normas técnicas, de  saúde 
e segurança do trabalho.

16 h

O total de duração do curso é de 420h, compreendendo aulas 
teóricas e práticas.

420h

1.3 Durante o período do curso, o SENAI será 
responsável pelo fornecimento de material didático, 
ferramentas, equipamentos de proteção individual e 
uniformes se for necessário.

1.4 O curso terá início no dia 30 de agosto de 2022 
(segunda-feira) e sua previsão de término em 25 de 
janeiro de 2023.
1.4.1 O curso terá recesso do dia 19 de dezembro de 
2022 a 08 de janeiro de 2023.

1.5 As informações quanto ao cronograma de aulas, 
frequência, plano de curso, aprovação e evasão 
serão fornecidas pelo SENAI no início do curso.

1.6 Os casos de evasão e as eventuais justificativas 
de ausência apresentadas serão analisadas.

2 DAS VAGAS
2.1 Para a realização da oferta do curso serão dispo-
nibilizadas 20 (vinte) vagas.
2.1.1 A Prefeitura Municipal de Itarana/ES se reserva 
o direito de suspender ou adiar o início do curso caso 
a quantidade de vagas disponíveis (20) não seja 
alcançada.

3 DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será realizada nos dias 15 e 16 
de agosto de 2022, de 13h às 19h, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, localizada à Rua 
Elias Estevão Colnago, Centro, s/n.

3.2 São condições para inscrição:
3.2.1  Ter idade igual ou superior a 18 anos, 
completos na data de publicação deste Edital (sem 
distinção de gênero);
3.2.2 Ter disponibilidade de horário de estudo para 
participação nas aulas teóricas e práticas;
3.2.3 Apresentar no ato da inscrição os documentos 
necessários, elencados em 3.4.
3. 3 As inscrições serão realizadas mediante a 
apresentação de cópias citados abaixo:
3.3.1 Cópia do documento de identidade (RG) ou 
outro documento oficial com foto;
3.3.2 Cópia do CPF;
3.3.3 Cópia do comprovante de residência atualizado;
3.3.4 Cópia da escolaridade mínima do Ensino 
Fundamental I (mínimo 5° ano completo), 
apresentando Histórico Escolar ou Declaração.
3.3.5 Folha Resumo do Cadastro Único.

3.4 Caso o candidato não possua Cadastro Único, 
poderá realizar a inscrição.

3.5 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido pelo Edital.

4 DA ENTREVISTA
4.1 Todos os inscritos passarão pela entrevista 
presencial por profissional específico da área de 
psicologia de responsabilidade da instituição SENAI, 
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com critérios decisivos de aptidão.

4.2 A realização da entrevista será nos dias 22 e 
23 de agosto/2022, no Centro de Referência de 
Assistência Social -CRAS, localizado à Praça Carlos 
Pereira de Aguiar - s/n, Centro.

4.3 Para realização da entrevista será obedecida a 
ordem de inscrição dos canditatos com prioridade em 
quem possui: Cadastro Único atualizado, Cadastro 
Único desatualizado e quem não possui Cadastro 
Único.

4.4 Todos os canditados serão informados no dia da 
inscrição quanto a realização da entrevista, assim 
como posteriormente, através de tentativa de 
contato telefônico e/ou whatsapp.

5 DO RESULTADO FINAL
5.1 O resultado da entrevista culminará na classifi-
cação de perfil mais adequado para preenchimento 
das vagas disponibilizadas curso.

5.2 As 20 (vinte) vagas serão destinadas para 
os primeiros canditados mais habilitados na 
entrevista, que serão informados via contato 
telefônico e/ou whatsapp para comparecer na 
Secretaria Municipal de Assistência Social no 
dia 29 de agosto de 2022, para efetivação da 
matrícula no dia 29 de agosto de 2022.
5.2.1 A efeitvação da matrícula será realizada 
pela instituição do SENAI.
5.2.2 Após várias tentativas de contato com o 
canditado para preenchimento da vaga e não 
havendo sucesso, seguirá a ordem da lista.

5.3 Não havendo o preenchimento suficiente 
das vagas é permitida a convocação de mais 
canditatos seguindo a ordem de classificação da 
entrevista.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 O cursista será responsável pelas despesas 
com transporte de locomoção e alimentação 
durante a realização do curso.

6.2 O candidato poderá ser representado no ato 
da inscrição e efetivação de matrícula
por procuração, desde que este apresente 
documentação comprobatória para tal (procuração 
com firma reconhecida do candidato e documento 
de identificação com foto do procurador).
6.3 A inscrição traduz aceitação plena das 
normas do presente Edital, bem como das regras 
contidas no regulamento do curso.

6.4 É de inteira responsabilidade do aluno a 
observância dos prazos estabelecidos neste 
Edital.

6.5 Informações poderão ser obtidas na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de segunda 
à sexta-feira, das 7h às 11:00h e 13h às 16h, 
exceto em dias de feriados e pontos facultativos.

6.6 O aluno só terá direito ao Certificado de 
Conclusão do Curso se apresentar rendimento em 
termos de competência e domínio de conhecimen-
tos (conteúdos, habilidades técnicas e atitudes), 
tendo como aproveitamento igual ou superior a 6,0 e 
ainda, obtiver a frequência mínima de 75% de com-

parecimento as aulas (teóricas e práticas).

6.7 Este Edital e todos os atos pertinentes a este 
serão fixados e disponível nos seguintes veículos 
oficiais de publicação:
6.7.1 Mural de Avisos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Itarana;
6.7.2 Painel de Publicações Oficiais da Prefeitura 
Municipal de Itarana;
6.7.3 Site oficial do Município - www.itarana.es.gov.
br.
6.7.4 Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo - DOM/ES.

6.8 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de 
atender às normas e as recomendações aqui estabe-
lecidas, será automaticamente eliminado do processo 
de seletivo. Nesse caso, não caberá qualquer recurso 
administrativo sob a alegação de desconhecimento 
das normas ou dos termos deste Edital.

Itarana/ES, 28 de julho de 2022.

ANA LÚCIA HERLER FIOROTTI
Membro da Comissão

ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO
Membro da Comissão

LUIZ RICARDO PEREIRA BARBOSA
Membro da Comissão

ANEXO I - CRONOGRAMA

FASES PRAZO DE 
EXECUÇÃO

1- Divulgação do Edital 01/08/2022
2- Inscrição 15 e 16/08/2022
3- Entrevista de seleção 22 e 23/08/2022
4- Resultado da entrevista e homologação 26/08/2022
5- Efetivação de matrícula    29/08/2022
6- Início do Curso  30/08/2022
7- Previsão de término do Curso 25/01/2023

Protocolo 902787

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 013/2022

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, 
torna público que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 12/08/2022 
às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua 
Elias Estevão Colnago, n°. 65. Objeto: Registro de 
Preços visando a futura e eventual contratação de 
empresa para a execução dos serviços de sondagem 
à percussão SPT e sondagem rotativa. EDITAL 
através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais 
informações Tel: (27) 3720-4916. ID CidadES:  
2022.036E0700001.02.0008

Itarana/ES, 29 de julho de 2022

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Oficial

Protocolo 903050
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