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ERRATA DO EDITAL Nº 001/2022 PARA PROCESSO DE SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL OFERTADAS PELO PROGRAMA INTEGRADO DE 
QUALIFICAÇÃO – PIQ 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS torna pública a ERRATA, para 
informar a seguinte alteração no texto do Edital acima citado, em que passa a vigorar com a 
seguinte redação, nos itens 8.4 e 8.5: 
 

Onde lê-se: 

8.4 – A matrícula dos classificados nos cursos previstos nesse edital será realizada pela 

instituição provedora dos cursos, qual seja, Serviço Social da Indústria-SESI, devendo serem 

observadas as regras para matrícula estabelecidas pela instituição de ensino anexo I e II deste 

Edital. 

Lê-se dessa forma: 

8.4 - A matrícula dos classificados nos cursos previstos nesse edital será realizada pela 

instituição provedora dos cursos, qual seja, Serviço Social da Indústria-SENAI, devendo 

serem observadas as regras para matrícula estabelecidas pela instituição de ensino nos anexos 

I e II deste Edital. 

Onde lê-se: 

8.5 - O candidato que após efetivada sua matrícula pela instituição provedora dos cursos 

(SESI), não comparecer nas 02 (duas) primeiras aulas iniciais do curso para o qual realizou a 

matrícula, será considerado DESISTENTE, não podendo participar de novos cursos do PIQ 

por um período de 01 (um) ano; 

Lê-se dessa forma: 

8.5 – O candidato que após efetivada sua matrícula pela instituição provedora dos cursos 

(SENAI), não comparecer até o segundo dia de aula inicial do curso, para o qual realizou a 

matrícula, será considerado DESISTENTE, não podendo participar de novos cursos do PIQ 

por um período de 01 (um) ano. 
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O Anexo I do Edital citado passa a vigorar novas datas para os seguintes cursos: 

a) Mecânica Automotiva Básica – terá alteração no período de execução do curso, passando 

a data para o seguinte período: 04/07/2022 a 27/07/2022; 

B) Instalação de Gesso Acartonado – Turma I -  terá alteração no período de execução do 

curso, passando a data para o seguinte período: 04/07/2022 a 26/07/2022; 

c) Instalação de Gesso Acartonado – Turma II - terá alteração no período de execução do 

curso, passando a data para o seguinte período: 04/07/2022 a 26/07/2022; 

d) Confeccionador de Lingerie - terá alteração no horário de execução do curso, passando  

para o seguinte horário: 18:30 as 22:00 horas. 
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