
Regulamento do Processo Seletivo 

DADOS DA EMPRESA PROMOTORA 

SENAC RJ pelo presente regulamento veicula a processo seletivo para o curso IT 

ESSENTIALS na modalidade online, bem como estabelece as condições e critérios de 

participação, de acordo com as seguintes cláusulas. 

2. CURSO: IT ESSENTIALS – Online 

Serão oferecidas 2 turmas com 40 vagas cada, do curso IT Essentials na modalidade online. 

Uma parceria do SENAC RJ com a CISCO. 

40 vagas são exclusivas para alunos e egressos dos cursos do SENAC RJ. Outras 40 vagas 

serão destinadas para inscrição do público em geral. 

O Curso tem duração total de 72 horas, mescladas entre aulas ao vivo pela internet e 

atividades direcionadas para execução em casa. 

As aulas serão realizadas sempre as terças e quintas as 18:00h.  

3. Infra necessária para realização do curso. 

É de responsabilidade do estudante prover um computador com acesso à internet e com 

recursos audiovisuais para realização das atividades e acompanhamento das aulas online. 

4. Como participar do processo seletivo. 

Acesse no site do Senac o link de inscrição do processo seletivo para o curso IT ESSENTIALS. 

Neste preencha todos os dados solicitados. 

De acordo com o cronograma informado abaixo, você receberá um e-mail contendo um link 

para realização da prova de seleção. 

Fique atento ao seu e-mail e prazos informados. Não haverá remarcação de provas ou 

postergação do prazo independente do motivo. 

5. Classificação 

 

Serão classificados para o curso as 40 maiores notas obtidas no prova de seleção para cada 

uma das turmas. Sendo uma turma com 40 vagas para alunos e egressos de cursos do 

SENAC RJ e outra turma com 40 vagas para o público em geral. 

Caso haja empate de notas, fica valendo o candidato com data de nascimento mais antiga.  

 

6. Divulgação 

A divulgação será realizada no site do SENAC RJ e os contemplados receberão um e-mail 

informando a data de início do curso. 

7. Certificado 

O aluno receberá via e-mail um certificado com a chancela da CISCO e SENAC RJ caso 

conclua o curso obtendo a média necessária para aprovação do curso. 

 



8. Calendário 

Atividades Data 

Inscrição no processo seletivo 12/05 a 17/05 

Recebimento do e-mail com link para a prova de seleção 18/05 

Realização da prova de seleção 18/05 a 20/05 

Divulgação de resultados  25/05 

Início do curso 26/05 

Termino previsto do curso 16/07 

Emissão de Certificados digitais  Até 24/07 

 


