
 

 

EDITAL Nº 2 / 2021 

SELEÇÃO DE DISCENTES 2021.2 

A Direção da Associação dos Trapeiros de Emaús Recife, situada à rua Mamede Coelho, 53, 

Dois Unidos, PE, abre inscrições para o Processo de Seleção Discente 2021.2 destinado ao 

preenchimento de 90 (noventa) vagas para os cursos profissionalizantes gratuitos da Escola de 

Educação Profissional Luís Tenderini, situada à rua Uriel de Holanda, 640, Linha do Tiro, PE. 

 
O processo de seleção constará de três etapas: inscrição, realização de exame de seleção e 

entrevista. Para ocupar a vaga pleiteada o(a) candidato (a) precisa passar e ser classificado em 

todas elas. 

 
1. DAS VAGAS 

1.1. Tabela de vagas por curso: 

Vagas Curso 

25 Eletricidade predial e comandos elétricos básico 

24 Informática avançada 

41 Refrigeração e climatização comercial 

1.1. As 90 (noventa) vagas são destinadas a adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos 

residentes na Região Metropolitana do Recife; 

1.2. Adolescentes que desejem se inscrever, autorizados pelos pais e/ou responsáveis, devem 

ter pelo menos 16 anos de idade completos até, no máximo, a data de início do curso; 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

2.1.1. Os pedidos de inscrição poderão ser realizados até as 17h de 06 de agosto de 2021; 

2.1.2. Os pedidos podem ser feitos online no site www.escolaluistenderini.com ou 

presencialmente, na própria Escola, situada à rua Uriel de Holanda, 640, Linha do Tiro, PE; 

2.1.3. As inscrições online podem ser realizadas em qualquer dia/horário e de qualquer lugar 

e/ou dispositivo, desde que respeitem a data limite tratada no item 2.1.1; 

2.1.4. As inscrições presenciais serão realizadas exclusivamente no horário da tarde, das 

14h as 17h, de segunda a sexta-feira, excetuando-se os feriados; 

2.2. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

2.2.1. A gratuidade do curso não exime o(a) candidato(a) do pagamento de uma taxa única de 

inscrição no valor R$25,00 (vinte e cinco reais), se em dinheiro, R$ 26,50 (vinte e seis e 

cinquenta), se no cartão ou R$ 28,50 (vinte e oito e cinquenta) se no boleto; 

http://www.escolaluistenderini.com/


 

Português: Interpretação e compreensão de texto: gêneros textuais, ideia central e ideias 

secundárias; semântica: figuras de linguagem; interpretação de charges; o texto da prova e as 

charges versarão sobre atualidades de política, economia, cultura, sociedade e meio ambiente. 

Matemática: Operações e problemas com números reais, expressões numéricas, potenciação 

e regra de três simples. 

 

2.2.2. A taxa de inscrição pode ser paga no ato ou agendada para, no máximo, uma semana 

após o pedido, seja ele presencial ou online; 

2.2.3. A homologação da inscrição está sujeita ao pagamento da taxa de inscrição; 

2.2.4. O (a) candidato(a) que agendar o pagamento da taxa de inscrição e não realizar o 

pagamento na data agendada será automaticamente desclassificado(a) do processo 

seletivo; 

2.2.5. O pagamento da taxa de inscrição não garante a vaga no curso, apenas a participação no 

processo seletivo; 

2.2.6. Sob nenhuma hipótese o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será 

devolvido; 

 
3. DAS PROVAS 

3.1. Os (as) candidatos(as) que tiverem sua inscrição homologada realizarão uma prova escrita 

objetiva com 20 questões de múltipla escolha, contendo 5 alternativas cada, de português e 

matemática; 

3.2. A prova terá o nível equivalente ao esperado de um (a) egresso (a) do sexto ano do Ensino 

Fundamental (antiga quinta série); 

3.3. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA: 

3.3.1. A prova será realizada na data provável de 09 de agosto de 2021 no horário às 14h, na 

Escola de Educação Profissional Luis Tenderini; 

3.3.2. Poderá haver alteração na data, horário e local da prova de acordo com o número de 

inscrições, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento, no site 

www.escolaluistenderini.com  e/ou no grupo de whatsapp de inscritos 2021.2 todas as 

atualizações referentes ao certame; 

3.4. DO CONTEÚDO DA PROVA: 

3.5. DO DIA DA PROVA 

3.5.1. Os(as) candidatos(as) deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência ao 

início de aplicação da mesma, portando a) o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e 

b) um documento com foto; 

3.5.2. Está terminantemente PROIBIDO o uso de celulares, smartphones, tablets, calculadoras, 

entre outros eletrônicos; 

3.5.3. A prova deverá ser respondida com caneta preta ou azul; 

3.5.4. O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia seguinte à aplicação da mesma no 

site da Escola. 

4. DAS ENTREVISTAS 



 

 

4.1. Os(as) candidatos(as) classificados na prova objetiva serão submetidos a uma entrevista 

onde deverão comparecer em data e horário programado; 

4.2. A data e o horário das entrevistas serão divulgados juntamente com o resultado da prova 

escrita; 

4.3. É obrigatória a apresentação do documento de identificação com foto original (RG ou 

CNH); 

4.4. O período provável de realização das entrevistas são os dias 16, 17 e 18 de agosto de 

2021 no horário das 14h às 17h. 

 
5. DOS CURSOS 

5.1. Os(as) candidatos(as) classificados(as) na fase das entrevistas deverão comparecer ao 

evento denominado Aula Inaugural, a realizar-se as 14h na data de 23 de agosto de 2021; 

5.2. Deverão levar no primeiro dia cópia e original de RG, CPF (ou CNH), comprovante de 

residência e valor referente ao fardamento de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Os(as) 

menores de 18 anos de idade deverão levar também cópias dos RG e CPF dos pais/ 

responsáveis; 

5.3. Os cursos serão realizados na Escola de Educação Profissional Luís Tenderini, situado à 

rua Uriel de Holanda, 640, Linha do Tiro, Recife, PE, no horário das 14h às 17h, de segunda a 

sexta-feira; 

5.4. Terão duração de 4 meses, tendo seu início em 23/08/2021 e término em 23/12/2021; 

5.5. São componentes curriculares obrigatórios dos cursos as oficinas de Educação Política e 

a de Empreendedorismo, realizadas uma vez por semana, no horário regular; 

5.6. É obrigatória a participação, pelos(as) alunos(as), nas formas de associação discente 

promovidas pela Escola, como forma de assegurar sua gestão democrática, dentre as quais o 

Cotidiano, a Caixinha e Limpeza Coletiva; 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O(a) candidato(a) poderá entrar com recurso contra quaisquer questões da prova e contra 

o resultado de quaisquer das etapas, devendo procurar a Escola para apresentá-lo, no horário 

das 14h às 17h até, no máximo 23 de março de 2020; 

6.2. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção Discente, que comunicará o(a) 

candidato(a) o resultado e as deliberações pós-análise; 

6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção Discente. 

 

 

Recife, 01 de julho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições (www.escolaluistenderini.com) 01/07/2021 a 06/08/2021 – até as 17h 

Homologação das inscrições 07/08/2021 – 19h 

Prova 09/08/2021 – 14h 

Divulgação do gabarito 10/08/2021 – 17h 

Resultado da prova (no site e grupo de whats) 13/08/2021 – 19 h 

Entrevista 16, 17 e 18/08/2021 – 14h às 17h 

Resultado final 20/08/2021 – 17h 

Aula inaugural 23/08/2021 – 14h 

 

http://www.escolaluistenderini.com/

