Processo
Capacitar para
Empreender –
Braskem e
ASSECAMPE
1.

Dos cursos:

1.1. Auxiliar de Padaria e Confeitaria (228h): O objetivo desse curso é oferecer uma
qualificação profissional sólida para que os alunos aprendam a produzir produtos
consumidos em padarias e confeitarias, dentro dos padrões técnicos e de segurança
exigidos. O curso ainda contempla oficinas temáticas com assuntos ligados às questões
de cidadania, ou seja, temas como empreeendedorismo, mercado de trabalho,
protagonismo, projeto de vida, etc.
1.1.1. Data prevista de Início: dia 21/06, de segunda a sexta, no horário de 13h
às 17h.
1.1.2. Infraestrutura operacional: Aulas teóricas na ASSECAMPE e Aulas
práticas na Unidade Móvel do SENAI
1.2. Pizzaiolo (200h): O objetivo desse curso é oferecer uma qualificação profissional
sólida para que os alunos aprendam a produzir pizzas de diversas receitas, sejam salgas
ou doces , dentro dos padrões técnicos e de segurança exigidos. O curso ainda é
composto de oficinas temáticas com assuntos ligados às questões de cidadania, ou seja,
temas como empreeendedorismo, mercado de trabalho, protagonismo, projeto de vida,
etc.
1.2.1. Data prevista de Início: dia 21/06, de segunda a sexta, no horário de 08h
às 12h.
1.2.2. Infraestrutura operacional: Aulas teóricas na ASSECAMPE e Aulas
práticas na Unidade Móvel do SENAI
O CANDIDATO deverá escolher somente um dos cursos para realizar a inscrição,
sendo vetado que o mesmo se inscreva nos dois curso simultaneamente.
2.

Da participação:

2.1. A inscrição é aberto para maiores de 18 anos com pelo menos o 6° ano do ensino
fundamental, que residam no 2° distrito de Duque de Caxias, e possuam todas as
documentações exigidas do item 6.1 no ato da matrícula.
2.1.1. Alunos que não possuem o documento de escolaridade (certificado,
histórico ou declaração emitida recentemente), devem comparecer a escola em que
estudou ou na Secretaria de Educação (SEEDUC) caso a escola tenha fechado. A
Secretaria de Educação de Duque de Caxias fica no Shopping Caxias (Poupa Tempo).
2.2. Não poderão participar representantes envolvidos na elaboração e realização do
projeto, assim como é vedada a participação desses integrantes.

2.3. A participação no cursos é voluntária e gratuita.
2.4. O ato de participação comprovará o total conhecimento e a aceitação integral dos
termos e das condições deste Regulamento, outorgando o participante à BRASKEM
ou ASSECAMPE o direito de usar o seu nome, imagem, texto e voz para fins de
divulgação, em quaisquer canais de comunicação ou mídia, estando incluída, mas não
limitada à inserção em obra audio visual ou fotografica, deste Concurso e de seus
resultados, por período indeterminado.
2.5. O participante autoriza, no ato de sua inscrição, o uso de sua imagem para
divulgação das atividades do projeto (atividade sem fins lucrativos), sem ônus, de
qualquer espécie, dos organizadores.

3.

Da inscrição:

3.1. As inscrições serão individuais e compreendidas no prazo entre 27/05/2021 a
06/06/2021 por meio de acesso ao site www.assecampe.com.br.
3.2. Também poderá ser realizado as inscrição na sede da ASSECAMPE (09h às 16h)
no prazo de 27/05/2021 à 06/06/2021, salvo sábados, domingos e feriados.
3.3. Para aqueles que optarem por realizar a inscrição presencial, deverão trazer as
cópias dos documentos de identidade e de CPF, comprovante de residência e
comprovante de escolariadade.
3.4. Para que a inscrição seja válida, o candidato deverá preencher o formulário de
inscrição e aceitar os termos e condições do regulamento.
4. Classificação e Desclassificação
4.1. Estará classificado para prosseguir para a etapa de seleção o candidato que for
sorteado pela função randômica do Sistema da Gerecianciamento de Dados – SGBD
(07/06/2021 às 10h) e estiver dentro dos quesitos citados no item 2.1.
4.2. Será desclassificado o candidato que se inscrever mais de uma vez ou se inscrever
nos dois cursos simultaneamente.
5. Da seleção:
5.1. Serão selecionados de maneira randômica pelo sistema de gerenciamento de
bancos de dados da ASSECAMPE 32 candidatos para o curso de Auxiliar de Padaria e
Confeitaria e 32 candidatos para o curso de Pizzaiolo.
5.2. Sendo 16 primeiros candidatos do curso de Auxiliar de Padaria e Confeitaria para
2° semestre de 2021 e 16 restantes como cadastro de reserva (CR).
5.3. Sendo 16 primeiros candidatos do curso de Pizzaiolo para 2° semestre de 2021 e
16 restantes como cadastro de reserva (CR).

5.4. A lista com os nomes aprovados para cada curso estará disponível no site
www.assecampe.com.br a partir do dia 11/06/2021.
5.5. A ASSECAMPE é soberana, não cabendo de suas decisões qualquer tipo de
recurso.
6.

Da matrícula:

6.1. Nos dias 15/06/2021 à 17/06/2021 os 16 primeiros candidatos de cada curso
deverão comparecer no setor de atendimento do SENAI/Duque de Caxias (Rua Artur
Neiva – Circular, Duque de Caxias - RJ) para realização da matrícula e deverão está
com originas e cópias dos seguintes documentos:
- Identidade;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de escolariadade (item 2.1);
- Foto 3x4 (foto digitalizada Web Cam);
- Informar tamanho para o uniforme tamanhos (P.M,G ou GG) e para as
aulas práticas deverão ir com calçado fechado branco (por exemplo tênis).
7.
Considerações finais:
7.1. O projeto é uma realização ASSECAMPE com execução pelo SENAI/RJ e
patrocínio da BRASKEM.
7.2. A participação neste concurso é voluntária e gratuita, conforme estabelecido na
Lei n°5.768/ 71 e no Decreto n° 70.951/72, não estando, portanto, condicionada, em
hipótes e alguma, à aquisição de produtos, bens ou serviços.
7.3. Durante todas as fases a ASSECAMPE e o SENAI/RJ adotarão as medidas de
segurança e sanitárias contra a Covid-19 recomendado pelo Ministério da Saúde.
7.4. Será exigido em todas fases que o canditado ou aluno sigam protocolos de
segurança contra o Coivd-19, por exemplo, o uso obrigatório de máscara.
7.5. O descumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a
critériodosorganizadores da seleção aimediatadesclassificaçãodoparticipante.
7.6. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos
os itensdeste regulamento, inclusive aqueles que referem à permissão do uso de

imagens e fotografias.

Cronograma da Seleção

Período
Inscrição
Resultado da seleção
Processo Seletivo
Resultado da Seleção + CR
Matrícula

Data
27/05/2021 à 06/06/2021
07/06/2021
08/06/2021 e 09/06/2021
11/06/2021
15/06/2021 à 17/06/2021

