
 

Prezados Associados. 
 
 

Em continuidade ao Programa de Qualificação do setor Metal, Mecânico e Elétrico no Estado do 
Rio de Janeiro, o RJ METAL, em parceria com o SENAI-RJ, disponibiliza as empresas associadas os 
cursos técnicos para 2021: 

 
   Unidade SENAI           Título  do  Curso Nº de vagas  Turno 
    

Niterói Técnico em Mecânica.       20  Tarde 
    

Nova Iguaçú Técnico em Logística.       20  Manhã 
    

São Gonçalo Técnico em Informática.       20   Noite 
    

São Gonçalo Técnico em Logistica.       20   Noite 
    

Três Rios Técnico em Automação Industrial.       20   Noite 
     

Os cursos acontecerão on-line e presenciais.  É fundamental que os candidatos tenham recursos 
tecnológicos para acompanhamento das aulas (computador/notebook e internet banda larga) e a 
seguinte documentação no ato da inscrição:  Auto declaração de baixa renda ; CPF ; identidade ; cópia do 
comprovante de escolaridade e residência, 2 fotos 3x4, certificado de conclusão ou comprovação de matrícula 
no 2º ou 3º ano do ensino médio e histórico escolar ; certificado de reservista para homens e outros 
documentos que se fizerem necessários, segundo critérios específicos do curso. 

 
Os interessados deverão encaminhar para o e-mail  rjmetal@rjmetal.com.br , até o dia 

05/07/2021, os seguintes dados: 
 

Curso de interesse:   Nº do CPF:   
Unidade do SENAI:   Nº do telefone: 
Nome Completo:   E-mail: 

 
Obs :   Só é permitido uma inscrição para cada CPF.   Quem já fez inscrição em 2021, só 

será permitido nova inscrição em 2022.  Só serão aceito e-mail com os dados, 
acima solicitados, completos.  

 
Devido ao pequeno número de vagas, o RJ Metal reserva-se o direito de fazer sorteio para 

distribuição das vagas nas referidas Unidades do SENAI.  
 

Caso o candidato seja sorteado, receberá até o dia 12 de julho de 2021, e-mail com a Carta de 
encaminhamento para que se dirija a Unidade do SENAI com toda documentação exigida para realizar 
sua inscrição.  A inscrição deverá ocorrer até o dia 15/07/2021. 
 
 

                 Atenciosamente. 
 

                         


