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EDITAL Nº 01 DE 2023 

 

SELEÇÃO DISCENTE 2023.1 

 

 

A Direção da Associação dos Trapeiros de Emaús Recife, situada à rua Mamede Coelho, 53, 

Dois Unidos, PE, abre inscrições para o Processo de Seleção Discente 2023.1 destinado ao 

preenchimento de 100 (cem) vagas para os cursos profissionalizantes gratuitos da Escola de  

Educação Profissional Luís Tenderini, situada à rua Márcia Mendes, S/N, Recife-PE, ao lado do 

habitacional Naná Vasconcelos. 

 

1. DAS VAGAS POR CURSO 

 

CURSO VAGAS 

Eletricidade predial e comandos elétricos básico  25 

Informática avançada 25 

Refrigeração e climatização comercial 35 

Informática básica 60+* 15 

Total: 100 

 

* O curso de Informática básica 60+ é ofertado em condições especiais. Destinado ao público com mais de 60 

anos, o curso terá duração de apenas 2 meses, no turno da noite, em 2 dias na semana. 

 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO  

2.1. O processo de seleção de estudantes para os cursos gratuitos constará de três etapas: 

pedido de inscrição, pagamento da taxa de inscrição e realização de exame de seleção (prova 

de português e matemática). 

 

3. DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

3.1. Os pedidos de inscrição poderão ser realizados entre os dias 05 de janeiro até as 13h de 13 

de março de 2023; 

3.2. Podem ser realizados online no site www.escolaluistenderini.com ou presencialmente, na 

Comunidade de Vida dos Trapeiros de Emaús, situada à rua Uriel de Holanda, 640, Linha do 

Tiro, PE ou na Escola Luís Tenderini, situada à rua Márcia Mendes, S/N, Recife-PE, ao lado do 

habitacional Naná Vasconcelos; 

3.3. Os pedidos de inscrições presenciais serão realizados exclusivamente no horário da tarde, 

das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, excetuando-se os feriados e finais de semana; 

 

4. DO PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Após realização do pedido de inscrição, o(a) candidato (a) deverá realizar o pagamento da 

taxa única de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

http://www.escolaluistenderini.com/


 
 
 
 
 
 

2 
 

4.2. A taxa única de inscrição para os cursos gratuitos pode ser paga no ato do pedido ou 

agendada para, no máximo, uma semana após o pedido, seja ele presencial ou online;  

4.3. O pagamento da taxa única de inscrição para os cursos gratuitos não garante a vaga no 

curso, mas é condição necessária para realizar o curso;  

4.4. O (a) candidato(a) que não realizar o pagamento da taxa única de inscrição será 

automaticamente desclassificado(a) do processo seletivo; 

4.5. O pagamento da taxa de inscrição não configura pagamento/cobrança pelo curso gratuito e 

não será devolvido sob nenhuma hipótese; 
 

5. DA PROVA ESCRITA 

5.1. Os (as) candidatos (as) que tiverem realizado o pagamento da taxa de única de inscrição 

realizarão uma prova escrita objetiva com 20 questões de múltipla escolha, contendo 5 

alternativas cada, sendo 10 de português e 10 de matemática;  

5.2. A prova será realizada na data provável de 13 de março de 2023 no horário às 14h, no 

local provável da Escola de Educação Profissional Luís Tenderini, , situada à rua Márcia 

Mendes, S/N, Recife-PE, ao lado do habitacional Naná Vasconcelos;  

5.3. Poderá haver alteração na data, horário e local da prova de acordo com o número de 

inscrições, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento, no site 

www.escolaluistenderini.com de todas as atualizações referentes ao certame;  

5.4. Os(as) candidatos(as) deverão chegar ao local da prova na data agendada com no mínimo 

30 minutos de antecedência ao início de aplicação da mesma, portando a) o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição e b) documento de identificação pessoal com foto; 

5.5. Não será permitido o uso de celulares, smartphones, tablets, calculadoras, entre outros 

gadget e/ou dispositivos eletrônicos;  

5.6. A prova deverá ser respondida com caneta preta ou azul transparente;  

5.7. O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia seguinte à aplicação da mesma no 

site da Escola www.escolaluistenderini.com  

 

6. DO CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA 

6.1. Os conteúdos da prova escrita são: a) Português: Interpretação e compreensão de texto: 

gêneros textuais, ideia central e ideias secundárias; semântica: figuras de linguagem; 

interpretação de charges; o texto da prova e as charges versarão sobre atualidades de política, 

economia, cultura, sociedade e meio ambiente; b) Matemática: Operações e problemas com 

números reais, expressões numéricas, potenciação e regra de três simples. 

 

7. DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO NA PROVA ESCRITA 

7.1. O resultado preliminar da prova será divulgado no dia 15 de março as 18h e o resultado 

final no dia 17 de março as 18h de março as 18h no site www.escolaluistenderini.com;  

7.2. Os (As) candidatos (as) serão classificados(as) dentro do número de vagas de acordo com 

a nota da prova; 

7.3. Em caso de empate, o critério de desempate será em favor de quem a) tiver a maior nota de 

Português; b) tiver maior idade; c) for do sexo feminino; 
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7.4. Os (As) candidatos (as) classificados que não ficarem dentro das vagas ficarão numa lista 

de remanejamento, podendo aguardar desistência de classificados (as) dentro das vagas ou 

reoptar por seleção interna de outro curso que não tenha preenchido todas as vagas; 

 

8. DOS RECURSOS  

8.1. O(a) candidato(a) que desejar interpor recurso contra quaisquer Questões da prova ou o 

Gabarito deve procurar a Coordenação da Escola para apresentá-lo, por escrito, no horário das 14h 

às 17h até, no dia 14 de março de 2023; 

8.2. No caso do desejo de interpor recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita deve 

procurar a Coordenação da Escola para apresentá-lo, por escrito, no horário das 14h às 17h até, no 

dia 16 de março de 2023; 

8.3. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção Discente, que comunicará o(a) 

candidato(a) o resultado e as deliberações após a análise, no site da Escola 

www.escolaluistenderini.com; 

8.4. Não serão aceitos pedidos de recursos fora do prazo e não será possível apresentar recursos 

contra o Resultado Final do processo seletivo. 

 

9. DA AULA INAUGURAL 

9.1. Os(as) candidatos(as) classificados(as) na prova deverão comparecer ao evento 

denominado Aula Inaugural, a realizar-se as 14h na data de 20 de março de 2023, as 14h;  

9.2. Deverão levar neste dia cópia e original de RG, CPF (ou CNH), comprovante de residência, 

foto 3x4 e valor referente ao fardamento de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Os(as) 

menores de 18 anos de idade deverão levar também cópias dos RG e CPF dos pais/ 

responsáveis;  

 

10. DA LOCALIZAÇÃO, DURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 

10.1. Os cursos gratuitos serão realizados na Escola de Educação Profissional Luís Tenderini, 

situada à rua Márcia Mendes, S/N, Recife-PE, ao lado do habitacional Naná Vasconcelos, no 

horário das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira;  

10.2. Os cursos terão duração de 4 meses, tendo seu início em 21/03/2022 e término em 

22/07/2022;  

10.3. São componentes curriculares obrigatórios dos cursos as oficinas de Educação Política 

e a de Empreendedorismo, realizadas uma vez por semana, no horário regular;  

10.4. É obrigatória a participação, pelos(as) alunos(as), nas formas de associação discente 

promovidas pela Escola, como forma de assegurar sua gestão democrática, dentre as quais o 

Cotidiano, a Caixinha e a Limpeza Coletiva. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção Discente. 

. 
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA, HORA, LOCAL 

Pedidos de inscrição 05.01 a 13.03.2023 – 13h – online em  

www.escolaluistenderini.com ou 

presencial, na Escola Luis Tenderni 

Realização da prova 13.03.2023 – 14h – na Escola Luis 

Tenderini 

Divulgação do gabarito da prova 14.03.2023 – 12h – 

www.escolaluistenderini.com  

Recursos contra o gabarito e/ou questões da prova 14.03.2023 – 14h às 17h - na Escola Luis 

Tenderini 

Resultado prelimninar da prova 15.03.2023 – 18h – 

www.escolaluistenderini.com 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 16.03.2023 – 14h às 17h - na Escola 

Luis Tenderini 

Resultado final 17.03.2023 – 18h – 

www.escolaluistenderini.com 

Aula inaugural e início do curso 20.03.2023 – 14h – na Escola Luis 

Tenderini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 04 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Wanderson Silva 

Presidente 

 

 
__________________________________ 

Leandro Patricio 

Gestor escolar 
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