
                                                           Edital nº. 006/2011 – FEVRE 
 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A 

SEREM MINISTRADOS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

O Diretor Presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda – FEVRE em nome 
Município de Volta Redonda, da Secretaria de Ação Comunitária e Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, no uso de suas atribuições, torna público que 
estarão abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS 
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL a serem ministrados no CENTRO DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL a partir de setembro de 2011. 
 
 
1.     DO PROCESSO SELETIVO 
 
1.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital, visa ao preenchimento de  vagas 
oferecidas nos cursos de Qualificação Profissional para jovens, a partir dos 18 anos 
interessados em Mecânico de Manutenção, Caldeiraria, de Soldagem Oxiacetilênica, 
Oxicorte e Eletrodo Revestido e de Eletricidade Industrial Básica. 
  
1.2. O preenchimento dessas vagas será realizado através de Prova Objetiva, de acordo 
com a formação exigida para cada curso. 
 
DAS VAGAS 
       
  Cada Curso oferecerá 25 vagas, por turno, nos horários definido no quadro abaixo: 
2.2.   Quadro de Vagas         
 

Nº. de Vagas/Horário  CURSO 
8h às 
12h  

13h às 
17h 

Carga Horária 
total do curso 

Observação 

 
Mecânico de Manutenção 

 
25 
alunos 

 
25 alunos 

 
100 horas 

Os 25 alunos com 
as melhores notas 
farão o curso de 
Caldeiraria 
 

 
Eletricidade Industrial 
Básica + NR-10 

 
   °°°°°°°° 

 
25 alunos 

 
272 horas 

A carga horária do 
módulo de NR-10 
será de 32 horas. 
 

Soldagem Oxiacetilênica 
e Oxicorte e Eletrodo 
Revestido 

 
25 
alunos 

 
   °°°°°°°°° 

 
150 horas 

 
   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

 
Caldeiraria 

 Esse Curso será destinado aos 25 alunos que concluírem o 
curso de Mecânico de Manutenção com as melhores notas. 
Sua carga horária será de 140 horas. 

 
3.     DO REQUISITO 
 
3.1.    Para o curso de Mecânico de Manutenção: 
3.1.1. Ter 18 anos completos; 
3.1.2. Ter cursado o 9º. Ano do Ensino Fundamental 
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3.2.    Para o curso de Soldagem Oxiacetilênica, Oxicorte e Eletrodo Revestido: 
3.2.1. Ter 18 anos completos; 
3.2.2. Ter cursado o 9º. Ano do Ensino Fundamental. 
 
3.3.    Para o curso de Eletricidade Industrial Básica: 
3.3.1. Ter 18 anos completos; 
3.3.2. Ter cursado o 5º. ano do Ensino Fundamental. 
 
3.     DAS INSCRIÇÕES   
 
3.1. As inscrições, para esse Processo Seletivo, serão realizadas nos CRAS, no período de 
03/08/11 até 18/08/11(dias úteis), de 9 h às 17 horas.   
 
3.2. No Ato da Inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
     a) Comprovante da escolaridade exigida para cada Curso; 
     b) Carteira de Identidade (fotocópia);      
     c) CPF; 
     d) 01 foto; 
 
3.4. O candidato portador de deficiência deverá informar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência e a sua necessidade de atendimento especial.  
 
3.5. O comprovante informando o local, dia e horário da prova será entregue ao candidato 
no ato da inscrição. 
 
.4.     DA PROVA OBJETIVA 
 
4.1. A prova será elaborada com 30 questões valendo 01(um) ponto cada. Serão 15 de 
Língua Portuguesa e 15 de Matemática de acordo com o programa a ser divulgado 
juntamente com este Edital. 
 
4.2.  A Prova Objetiva não será eliminatória, porém, será excluído do processo, o candidato 
que tirar zero em alguma das disciplinas que a compõem. 
 
4.3.  A Prova Objetiva será realizada no dia 28 de agosto de 2011, às 9 horas, nas 
dependências do Colégio Getúlio Vargas. 
 
4.4.  A prova terá a duração de 3 horas e os três últimos candidatos de cada sala sairão 
juntos. 
 
4.5.  Não haverá revisão de prova ou recontagem de pontos. 
 
5.     DO RESULTADO E EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  
 
5.1. O resultado da Prova Objetiva será divulgado no dia 06/09/11 nos CRAS, no CQP e no 
site www.portalvr.com/fevre a partir das 16 horas. 
 
5.2. Os candidatos classificados dentro do número de vagas publicadas deverão 
comparecer ao CPQ  (Centro de Qualificação Profissional), nos dias 08 ou 09 de setembro 
de 2011, de 8h às 17 horas para efetuar sua matrícula, portando seguintes documentos: 
 
-Cópia da carteira de Identidade; 
-Cópia do CPF; 
-01 foto; 

 



-Comprovante de Escolaridade; 
-Comprovante de residência. 
 
6.    DOS BENEFÍCIOS 
 
6.1. Os candidatos matriculados e com frequência normal nos cursos farão jus aos 
seguintes benefícios: 
a) Vale Transporte 
b) Bolsa de R$100,00 
c) Lanche. 
d) Ao final do curso será oferecida uma Cesta básica aos concluintes. 
 
6.2. Após a conclusão dos cursos, os candidatos com aproveitamento de 80%(oitenta por 
cento) serão contratados pela Sankyu mediante apresentação da documentação exigida e 
avaliação médica. 
 
6.3. Os demais aprovados formarão o banco de reserva para aproveitamento de acordo 
com a necessidade da empresa.  
 
7.     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1.  O candidato deverá chegar ao local da prova, 01 hora antes do horário previsto para 
sua realização, munido do comprovante de inscrição e de identificação com foto, caneta 
esferográfica azul ou preta. 
 
7.2.   Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada do candidato após o início da 
prova. 
 
7.3.  Não será permitido o uso de bonés, gorros ou similares, qualquer tipo de aparelho 
eletrônico, (celular, relógio com calculadora, aparelhos auditivos de qualquer espécie etc.) 
na sala de prova. 
 
7.4.  Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
        a) fizer declaração falsa ou inexata na ficha de inscrição; 
        b) comunicar-se com outro candidato, verbalmente ou de qualquer outra forma; 
        c) utilizar o material não permitido especificado no item 7.3. 
 
7.6.  Na hipótese de suspensão da prova, por qualquer motivo, a informação aos 
candidatos será feita mediante cartazes afixados no CQP, no hall de entrada dos CRAS.  
 
7.7.  Os Cursos serão ministrados no Centro de Qualificação Profissional, situado à Rua 
Pedro Lima Mendes nº 495 – Bairro Aero Clube, conforme divulgado, juntamente com o 
Resultado desse Processo Seletivo. 
 
7.8.   A Aula Inaugural dos Cursos será no dia 12 de setembro de 2011, às 10 horas, no 
Auditório da Prefeitura Municipal. 
 
7.9.   Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela comissão organizadora do 
Processo Seletivo. 
 

Volta Redonda, 02 de agosto de 2011. 
 

José Luiz de Sá 
Diretor Presidente  
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