
 
 

 

DEPARTAMENTO REGIONAL – SESI RORAIMA  
 
VAGAS GRATUIDADE REGULAMENTARES 
Curso Ensino Médio - Itinerários 

Carga horária 1000 h Quantidade de vagas (disponível)                                  02 

Inscrições Presencial 

Período de Inscrições De 21 A 25/10/2019 

Turno Vespertino 

Local Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado (Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 - 
Aeroporto, CEP: 69310-005 – Boa Vista/RR 

Produto Ensino Médio Itinerários 

Modalidade Presencial 

Período Previsto de Realização do Curso 04/02/2019 a 13/12/2019 

Pré-requisitos As bolsas poderão ser destinadas aos dependentes de 
trabalhador do Setor Industrial que tiver renda da média 
dos três últimos meses de salário bruto, de no máximo 2 
½ Salário Mínimo.  
 
OBS: Será considerado como referência para análise o 
Salário Mínimo divulgado pelo Governo Federal; 
 
O (a) requerente deve ser trabalhador (a) do Setor 
Industrial que comprovadamente possua o Código 
Nacional de Atividade Econômica – CNAE principal 
industrial, que estiver recolhendo para o SESI, no código 
507 e possua sua carteira assinada com no mínimo 3 
meses de emprego;  
Ao pleitear a bolsa integral de estudo para o seu 
dependente, o requerente deverá apresentar cópia da guia 
de recolhimento – GFIP com recolhimento para o setor 
Industrial, Comprovantes de Inscrição e Situação 
Cadastral junto a Receita Federal (obtida por meio do 
site oficial do órgão), cópia da carteira de trabalho 
(página do contrato) e contracheque dos últimos três 
meses; O (a) requerente poderá pleitear a quantidade de 
vagas necessárias a atender as necessidades educacionais 
de seus dependentes na modalidade ofertada, 
considerando somente os anos abrangidos pelos critérios 
de gratuidade; 
 A Bolsa integral de gratuidade poderá ser concedida aos 
dependentes legais, e crianças sob a guarda judicial 
(comprovada) do (a) industriário (a) ou de seu cônjuge 
e/ou sob guarda de fato, em decorrência de união estável 
declarada em cartório, mediante apresentação da 
documentação comprobatória e se estiver aderente ao 



 
 

 

critério de renda estabelecido no item 3.1 deste Edital, 
bem como ao Capítulo III (dos dependentes) da Instrução 
Normativa nº 003/2017 – SESI/RR; Serão considerados 
prioritários, para efeito de classificação, para as vagas de 
gratuidade, oferecidas aos requerentes com a menor 
renda - salário bruto comprovado no ato do 
requerimento, desde que a solicitação tenha ocorrido 
dentro do prazo estabelecido pela instituição; 
Em caso de empate no tocante a renda, para uma mesma 
vaga, prevalecerá: 
• O trabalhador com mais tempo de serviço na empresa 
na qual está vinculado;  
• O trabalhador com maior quantidade de filhos; • 
Sorteio;  
• O dependente (candidato à bolsa de gratuidade) deverá 
ter a idade compatível com o ano (série) pleiteado, 
conforme Legislação Vigente. 
 
 

 
 


