
 

 

 
 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES 2020.1 

  

A Associação dos Trapeiros de Emaús Recife, situada à rua Mamede Coelho, 53, Dois Unidos, 

Recife/PE, por meio de sua diretoria, abre inscrições para o processo de seleção discente 

destinado ao preenchimento de 100 (cem) vagas para os cursos profissionalizantes gratuitos da 

Escola de Educação Profissional Luis Tenderini, situada à rua Uriel Holanda, 640, Linha do 

Tiro, Recife/PE. 

  

1. DAS VAGAS 

1.1. Tabela de vagas por curso e período/duração: 

Vagas Curso Duração Horário Dias Início Término 

30 Eletricidade Predial e 

Industrial Básica 

4 meses  

 

14h às 

17h 

 

 

Segunda 

a sexta 

 

 

23/03 

 

 

24/07 
30 Informática Avançada 4 meses 

40 Refrigeração e 

Climatização Comercial 

4 meses 

 

1.1. As vagas são destinadas a adolescentes, de 14 anos completos até 17 anos de idade, de 

ambos os sexos, residentes na Região Metropolitana do Recife e, para jovens e adultos, de 

acordo com o item 1.2; 

1.2. Fica reservado 10% das vagas de cada um dos cursos para jovens e adultos; 

1.3. Fica reservada uma vaga em cada curso para pessoa com deficiência. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Os pedidos de inscrição poderão ser realizados até o dia 06 de março de 2020: 

2.1.1. Através do preenchimento, pelo candidato, do formulário de pedido de inscrição, 

disponível no site da Escola escolaluistenderini.com e diretamente AQUI; 

2.1.2. Através do atendimento presencial, na coordenação da Escola; 

2.2. A homologação da inscrição está sujeita ao pagamento da taxa única de inscrição, no valor 

de R$ 25,00, que poderá ser paga através por cartão de crédito, pelo do mercado pago, ou em 

dinheiro na coordenação da Escola; 

2.3. Absolutamente sob nenhuma hipótese o valor de R$ 25,00 referente ao pagamento da taxa 

de inscrição será devolvido; 

3. DAS PROVAS 

3.1. Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada realizarão uma prova escrita objetiva 

com 20 questões de múltipla escolha, com 5 alternativa cada, de português e matemática; 

3.2. Conteúdo da prova:  

Português: Interpretação e compreensão de texto (o texto será sobre atualidades políticas), 

charges de política, gêneros textuais, figuras de linguagem; 

https://www.escolaluistenderini.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr83CfWV0eZuFkAh8NTZ1RlzVtoWUVlXNWTZiWZJy5A6wtzQ/viewform


 

 

 
 

 

 

Matemática: Operações e problemas com números reais, porcentagem e regra de três simples;  

3.3. A prova será realizada na data provável de 08/03/2020 no horário das 14h às 17h, no local 

provável da Escola Paulo VI, situado a rua Guaíra, 200, Linha do Tiro, Recife / PE, podendo 

ter sua data, horário e local mudados de acordo com o número de inscritos; 

3.4. O acompanhamento sobre as eventuais mudanças na data, horário e local de realização das 

provas ou de quaisquer outras atividades do processo seletivo são de inteira responsabilidade 

dos candidatos; 

3.5. No dia da prova, os candidatos deverão chegar com no mínimo 45 minutos de antecedência 

ao início de aplicação da mesma, portando o comprovante de pagamento da taxa de inscrição,  

documento com foto e caneta azul ou preta; 

3.6. Estão PROIBIDOS celulares, smartphones, tablets, entre outros eletrônicos durante a 

prova; 

3.7. A prova terá início as 14h em ponto, sendo proibida a entrada na sala após este horário; 

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

site da Escola. 

4. DAS ENTREVISTAS 

4.1. Os candidatos 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 é entre 16/03/2020 a 18/03/2020 no 

horário das 14h às 17h. 

5. DOS CURSOS 

5.1. Os cursos terão duração de 4 meses, tendo início em 23/03/2019 e término em 24/07/2019; 

5.2. Funcionarão no horário das 14h às 17h de segunda a sexta-feira; 

5.3. As oficinas de educação política e empreendedorismo / plano de carreira, realizadas uma 

vez por semana, no horário regular do curso, são componentes curriculares obrigatórios, 

complementares à formação; 

5.4. É obrigatória a participação, pelos alunos, 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; 

5.5. É obrigatória a participação de todos os candidatos classificados na aula inaugural, 

portando original e cópia de comprovante de residência, RG ou Registro de Nascimento, CPF 

ou CNH e taxa única de R$ 35,00 referente ao fardamento do curso; 

5.6. Após realização do pedido das fardas pela Escola junto a empresa responsável, sob 

nenhuma hipótese o valor de R$ 35,00 referente ao pagamento das mesmas serão devolvidos. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 



 

 

 
 

 

 

Inscrições (CLIQUE AQUI) Até 06/03/2020 - 17h 

Homologação das inscrições 06/03/2020 – 18h 

Prova 08/03/2020 – 14h 

Divulgação do gabarito 09/03/2020 – 17h 

Resultado da prova 11/03/2020 – 17h 

Entrevista 16/03/2020 a 18/03/2020 – 14h às 17h 

Resultado final 20/03/2020 – 17h 

Aula inaugural 23/03/2020 – 14h 

 

 Recife, 17 de dezembro de 2019. 

  

Humberto Ribeiro 

Presidente   

 

Leandro Patricio 

Gestor Escolar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr83CfWV0eZuFkAh8NTZ1RlzVtoWUVlXNWTZiWZJy5A6wtzQ/viewform

