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CADASTRO DE INTENÇÃO DE VAGAS 

Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA CADASTRO DE INTENÇÃO DE VAGAS  

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Bahia - SESI/DR/BA, por meio da 
Gerência de Educação, faz saber aos interessados que serão abertas as inscrições para o 
Processo de Cadastro de Intenção de Vagas destinadas ao preenchimento de “vagas 
remanescentes” para as séries do Ensino Fundamental I (4º e 5º ano) e Ensino Fundamental II 
(6º ao 8º ano), conforme quadro de vagas deste edital (item 4), referentes ao ano letivo de 2018.  

Ressaltamos que este cadastro não é garantia de matrícula nas escolas da Rede SESI de 
Educação, visto que a confirmação depende do cumprimento dos itens disponíveis no 
cronograma (item 6). As inscrições serão realizadas por meio do site www.fieb.org.br/sesi.  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Considerando a natureza institucional do SESI, cuja atuação possui foco na indústria, as vagas 
serão destinadas prioritariamente aos candidatos dependentes dos industriários.  

1.1. Da definição dos critérios para preenchimento: 
 

a) As vagas referentes ao Ensino Fundamental I serão definidas, em ordem de prioridade: 
I. Pelo vínculo trabalhista do responsável legal com estabelecimentos industriais 

conveniados; 
II. Pela ordem de inscrição, definida após preenchimento do formulário de Cadastro 

de Intenção de Vagas disponível no Portal da Fieb: www.fieb.org.br/sesi; 
 

b) As vagas referentes ao Ensino Fundamental II serão definidas, em ordem de 
prioridade: 

I. Pelo vínculo trabalhista do responsável legal com estabelecimentos industriais 
conveniados; 

II. Pelo resultado da avaliação diagnóstica realizada por cada escola do SESI. 
 
 

2. DA INSCRIÇÃO 

A ordem de inscrição é definida após preenchimento do formulário de Cadastro de Intenção de 
Vagas disponível no Portal da Fieb: www.fieb.org.br/sesi. O Cadastro de Intenção de Vagas 
estará disponível no período de 22 a 29 de setembro de 2017. Poderão inscrever-se, 
preferencialmente, os dependentes de industriários vinculados a empresas do estado da Bahia 
que sejam conveniadas ao SESI. Entende-se por dependente filho de pai e/ou mãe, e/ou outra 
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pessoa que esteja vinculada à indústria e que detenha guarda judicial ou definitiva do candidato. 
Associado à guarda, o mesmo deve declarar o menor como dependente em Imposto de Renda.  

IMPORTANTE:  

 O Cadastro de Intenção de Vagas realizado no site NÃO garante a matrícula do aluno na 
escola.  

 Somente será efetivado o Cadastro de Intenção de Vagas se não houver divergência 
entre os documentos apresentados e as informações cadastradas no ato da inscrição. 

 Caso o responsável preencha a série/ano errado, o candidato perderá o pleito a vaga do 
processo de Cadastro de Intenção de Vagas. 

 O candidato que não cumprir com as datas estabelecidas neste edital para apresentação 
de documentos e/ou realização da avaliação diagnóstica, será desclassificado deste 
processo. 

 O preenchimento do formulário do Cadastro de Intenção de Vagas permitirá avançar no 
processo de seleção, conforme regras definidas em edital, as quais declara o requerente 
ter conhecimento e concordância. 

 O sistema eletrônico de inscrições, ao final do procedimento de inscrição, emitirá 
comprovante que deverá ser impresso e mantido em poder do candidato. Sendo, o 
referido comprovante, o único documento apto a comprovar a inscrição, caso o nome 
não seja localizado na lista de inscritos. 
 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Após divulgação da(s) lista(s) de convocados, o responsável deverá levar a documentação abaixo 
solicitada na unidade escolar que na inscrição e na data informada no cronograma (item 6). 

 Responsável: original do RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e 
contracheque atualizado que comprove o vínculo na indústria. 
Observação: serão aceitas apenas empresas do estado da Bahia que sejam conveniadas 
ao SESI. 

 Estudante: original do RG, CPF e histórico (ou atestado) escolar. 
 

4. QUADRO DE VAGAS 

O número de vagas apresentado na tabela abaixo se refere às vagas remanescentes, por série, 
existente nas unidades escolares participantes deste processo, podendo aumentar em função 
da reprovação ou desistência dos alunos da Rede SESI, sem ultrapassar os limites máximos 
determinados pela capacidade de atendimento de cada escola. 

 É vedado ao candidato que for contemplado com a vaga, requerer matrícula para a 
Unidade de Ensino da Rede SESI de Educação diversa da escolhida no ato da inscrição, 
não podendo, ainda, requerer transferência para outra unidade durante o ano letivo 
em vigor. 

Ensino Fundamental I e II                                                                                                    
Quadro de vagas remanescentes - 2018 
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UNIDADE Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II 
4º 5º 6º 7º 8º 

Candeias Sem oferta Sem oferta 37 Cadastro 
Reserva 35 

Retiro Sem oferta Sem oferta 28 28 61 
Itapagipe 36 34 66 43 33 

 

Observação: poderão surgir novas vagas a partir da divulgação do resultado final do ano letivo, 
previsto para dezembro. 

5. PROVA DIAGNÓSTICA 

Para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), o candidato realizará uma avaliação diagnóstica 
que se caracteriza por analisar as competências e habilidades do mesmo, se estão compatíveis 
com a série pleiteada. As avaliações ocorrerão nas Escolas da Rede SESI de Educação onde os 
candidatos se inscreveram.  

A avaliação diagnóstica terá caráter classificatório, contendo conhecimentos específicos de 
Língua Portuguesa e Matemática, com base nas capacidades correspondentes a cada série/ano 
anterior ao pleito.  

6. CRONOGRAMA 

PERÍODO HORÁRIO AÇÃO LOCAL 

22 a 29/09/17 
Até às 

23h59min 
do dia 29/09 

Realização do Cadastro de Intenção de Vagas 
Online.   

www.fieb.org.br/sesi 
 

 

07/10/17 9h às 12h 

Aplicação da avaliação diagnóstica para todos os 
candidatos ao Ensino Fundamental II, 
dependentes de industriários inscritos no 
cadastro de intenção de vagas on line.  

Escola da Rede SESI  
Educação indicada na 

inscrição 

18/10/17 No decorrer 
do dia 

Divulgação da 1ª lista de classificados 
dependentes de industriários, de acordo com o 
quadro de vagas. 

www.fieb.org.br/sesi 

20/10/17 (Candidatos 
ao 4º e 5º anos) 

 
23 e 24/10/17 

(Candidatos ao 6º e 7º 
anos) 

 
25/10/17 (Candidatos 

ao 8º Ano) 

8h às 16h 

Entrega e conferência de documentação exigida 
contidas no item 3 deste Edital, dos candidatos 
dependentes de industriários convocados na 1ª 
lista para triagem. 
 

OBS: Caso não seja comprovado o vínculo com a 
indústria, a nota da avaliação diagnóstica realizada 
pelo candidato irá compor a classificação da 
modalidade Comunidade. 
 

 
 

Escola da Rede SESI de 
Educação indicada na 

inscrição 

30/10/17 No decorrer 
do dia 

Divulgação da 2ª lista de classificados 
dependentes de industriários, de acordo com o 
quadro de vagas. 

 

www.fieb.org.br/sesi 
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01/11/17 8h às 16h 

Entrega e conferência de documentação exigida 
contidas no item 3 deste Edital, dos candidatos 
dependentes de industriários convocados na 2ª 
lista para triagem. 
 

OBS: Caso não seja comprovado o vínculo com a 
indústria, a nota da avaliação diagnóstica realizada 
pelo candidato irá compor a classificação da 
modalidade Comunidade.  

 
 

Escola da Rede SESI de 
Educação indicada na 

inscrição 

06/11/17 No decorrer 
do dia 

Divulgação da lista de convocados na modalidade 
Comunidade para realização de avaliação 
diagnóstica, caso as vagas disponibilizadas não 
tenham sido preenchidas pelos dependentes de 
industriários.   

www.fieb.org.br/sesi 

 

11/11/17 9h às 12h 

Aplicação da avaliação diagnóstica para os 
candidatos ao Ensino Fundamental II na 
modalidade Comunidade inscritos no cadastro de 
intenção de vagas on line.  

Escola da Rede SESI de 
Educação indicada na 

inscrição 

Dia 22/11/17 No decorrer 
do dia 

Divulgação da lista de classificados na modalidade 
Comunidade.  www.fieb.org.br/sesi 

De 15 a 19/01/18 

8h às 16h 
(Conforme 

atendimento 
das escolas) 

Efetivação da matrícula para alunos novos 
Escola da Rede SESI de 
Educação indicada na 

inscrição 
 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Outras informações, solicitamos entrar em contato com as unidades escolares abaixo: 

UNIDADES ENDEREÇO TELEFONE 

SESI Candeias - Centro Integrado de 
Atividade SESI-SENAI 

Praça Dr. Gualberto Dantas 
Fontes, 274 - centro - Candeias, 

Ba 
(71) 3418-4700 

SESI Retiro - Escola Reitor Miguel 
Calmon 

 Praça Visconde de Monte Alegre, 
s/n, Largo do Retiro - Salvador BA (71) 3234-8236 

SESI Itapagipe - Escola Comendador 
Bernardo Martins Catharino 

Av. Tiradentes, 1954. Caminho de 
Areia - Salvador -BA 

(71) 3254-9902 
 

 

 

 


