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PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PROCESSO SELETIVO
A AVSI Brasil torna público as etapas do processo seletivo para o curso de Eletricista de
Manutenção, Construção e Operação de Redes Elétricas de Distribuição Desenergizadas,
Urbana e Rural, Classe de Tensão até 36,2 kV – Eletricista de Redes, promovidos em
Goiânia e Aparecida de Goiânia.
1. OS CURSOS
O curso de qualificação profissional é gratuito e tem como objetivo ampliar a chance de
empregabilidade de jovens e adultos residentes em áreas socialmente vulneráveis, de
modo a favorecer a geração de emprego e renda.
Abaixo segue as informações do curso:
Curso
Localidade
Eletricista de Redes
Goiânia
Eletricista de Redes
Aparecida
Goiânia

Vagas
50
de 25

Carga horária
336 h
336h

As aulas serão ministradas nas seguintes localidades:
Senai Ítalo Bologna - Rua Armogaste José da Silveira. Nº 612. Setor Centro Oeste,
Goiânia Go.
Senai – Centro de Atividades Prof. Venerando de Freitas Borges – Rua dos Pirineus
Qd 01 Lt 01 Residencial Village Garavelo, Aparecida de Goiânia Go.
2. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo é constituído por provas de Português, Matemática, Conhecimentos
Gerais e Redação; Questionário Socioeconômico e Entrevistas Individuais.
2.1 PROVAS
Prova de múltipla escolha, aplicada nas localidades onde os cursos serão realizados:
Senai Ítalo Bologna - Rua Armogaste José da Silveira. Nº 612. Setor Centro Oeste,
Goiânia Go.
Senai – Centro de Atividades Prof. Venerando de Freitas Borges – Rua dos Pirineus
Qd 01 Lt 01 Residencial Village Garavelo, Aparecida de Goiânia Go.




Previsto DUAS horas para a execução das provas;
Caráter eliminatório não pontuar em nenhuma das ciências;
A prova contém 20 questões, cada uma valendo 0,5, formando o total de 10
pontos;
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2.2 REDAÇÃO
A redação aplicada juntamente com a prova múltipla escolha, valendo 10 pontos.
1. Escolher um dos três temas sugeridos: 1) Os desafios do jovem no mercado de
trabalho; 2) O que eu espero do meu futuro; 3) O que eu posso fazer para
mudar a minha história?
2. Caráter eliminatório não respeitar os limites mínimo e máximo de 20 a 30
linhas;
2.3 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Durante a realização das provas, os candidatos respondem um questionário
socioeconômico para coleta de informações sobre alguns aspectos. Tais como: vida
escolar, condições sociais, econômicas e culturais. Sendo assim, o objetivo do
questionário é conhecer o perfil socioeconômico daqueles a quem os cursos do projeto de
qualificação profissional se dirige. Todas as questões são de caráter informativo, portanto,
não existem respostas certas ou erradas. Ressalta-se a necessidade de responder todas as
perguntas.
3. GABARITO DA PROVA MÚLTIPLA ESCOLHA
Após a finalização da primeira fase, a AVSI Brasil divulgará no site da Enel o gabarito
da prova de múltipla escolha realizada nos dia 03/12/2018 em Goiânia e 04/12/2018 em
Aparecida de Goiânia.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESPOSTA

Nº
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20

RESPOSTA

4. ENTREVISTA INDIVIDUAL
Esta etapa acontecerá para os candidatos aprovados na fase anterior, visto que as provas
possuem caráter eliminatório. Deste modo, a AVSI Brasil entrará em contato com todos
os candidatos via e-mail para comunicar a aprovação ou negativa no processo seletivo,
assim como a data escolhida para a realização da mesma.
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A entrevista é a última etapa do processo seletivo, durante a sua realização o entrevistador
terá o papel de conhecer o perfil de cada candidato e os candidatos terão a oportunidade
de expressar suas potencialidades e reais motivações no curso ofertado. Além disso, o
entrevistador pode buscar fatos relacionados com o histórico profissional, educacional e
socioeconômico do candidato.
Cada entrevista individual possui a previsão de 30 minutos de duração.
Documentos indispensáveis a serem levados na entrevista individual:





Cópia do RG
Cópia do CPF
Cópia do título de eleitor
Conta de luz atual
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