PROCESSO SELETIVO 2021 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA POLÍTICA DE APL DO ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO E NA
FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS
EDITAL 07/2021 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
O INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC, Organização Social sob o Decreto Nº 25.927
de 29/06/2000, inscrito no CNPJ sob o Nº 03.021.597/0001-49, com sede na Rua Silva Jardim, 515 – José
Bonifácio – Fortaleza – CE, faz publicar, para conhecimento dos interessados, o presente processo seletivo para
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE APL DO
ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO E NA FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS, na
modalidade online com ensino remoto, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que neste edital compreendemos que o Contrato de Gestão nº 15/2021 entre a Agência de
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Instituto Centec tem por objeto “Realizar a atualização e
efetivação da política de desenvolvimento dos arranjos Produtivos Locais/APL e aglomerações produtivas do
estado do Ceará, e que uma das formas de apoiar a aceleração de desenvolvimento da política de APL do Ceará
dar-se-á por meio de realização de capacitações nas temáticas: politicas de compras públicas do estado,
formalização das empresas que compõem os APL e estratégias para o fortalecimento das cadeias produtivas nos
APL;
CONSIDERANDO que os CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
POLÍTICA DE APL DO ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO E NA FORMALIZAÇÃO
DE EMPRESAS são formações de curta duração e parte do projeto Impulsiona Ceará: fortalecendo os arranjos
produtivos locais para promover nesta chamada a participação de forma exclusiva e prioritária dos APL:
Redes de Dormir de Jaguaruana, Turismo - PRODETER - Territorio Mirantes da Ibiapaba, Turismo Cariri,
Móveis de Marco do Ceará, Moda Íntima de Frecheirinha, Metal Mecânico Vale do Jaguaribe, Calçados de
Cariri de Juazeiro do Norte, Caminhos do Maciço para promover a Política de Compras Públicas do Estado,
promover ações para apoiar a formalização das empresas que compõem os APL bem como promover estratégias
de comercialização para o fortalecimento das cadeias produtivas nos APL sendo a capacitação um importante
instrumento para subsidiar capital humano para fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APL). Oferecidos pelo
Instituto Centec por meio do contratro de gestão de nº 15/2021 firmado entre a Agência de Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Adece) e Instituto Centec.
CONSIDERANDO que nos CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
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POLÍTICA DE APL DO ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO E NA FORMALIZAÇÃO
DE EMPRESAS a programação é ofertada de forma pontual, com inscrições em períodos determinados em edital
e que os interessados podem escolher entre as opções disponíveis nas áreas de vendas para a administração
pública, formalização de empresas e estratégias de comercialização.
CONSIDERANDO que os CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
POLÍTICA DE APL DO ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO E NA FORMALIZAÇÃO
DE EMPRESAS é possível que os interessados possam optar por mais de 1 (um) curso dentre os ofertados. Neste
caso, deve-se conferir os cursos ofertados, conforme o link disponível em: http://web.centec.org.br/selecoes
CONSIDERANDO que esse edital para os CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE APL DO ESTADO DO CEARÁ COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO
E NA FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS é um processo seletivo, as inscrições serão conforme o número de
vagas, devendo o candidato observar as informações e orientações a seguir:

RESOLVE:
1. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
- Idade: a partir de 18 anos completo;
- Escolaridade mínima: ensino fundamental completo;
- Atuar em pelo menos 1 (um) dos seguintes APL:
Quadro 1 – APL do Ceará/ Setores priorizados
1 Redes de Dormir de Jaguaruana
2

Turismo - PRODETER - Territorio Mirantes da Ibiapaba

3

Turismo Cariri

4

Móveis de Marco do Ceará

5

Moda Íntima de Frecheirinha

6

Metal Mecânico Vale do Jaguaribe

7

Calçados de Cariri de Juazeiro do Norte

8

Caminhos do Maciço

- Se for formalizado: poderá ter Microempresa e/ou ser Microempreendedor Individual (MEI).
- Se não for formalizado: produtor informal
- Disponibilidade: de acordo com período e horário de cada curso;
- Recurso Tecnológico: ter celular, tablet, computador ou equipamento com acesso à internet para as aulas na
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modalidade online e ensino remoto, que serão realizadas na plataforma Google Meet, necessitando da instalação
de aplicativo compatível ao recurso tecnológico.

2. DO NÚMERO DE VAGAS E INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
2.1. Serão ofertadas 360 vagas, em dois ciclos. Conforme informações dos Quadros (2 e 3 ) abaixo;
2.2. As inscrições para este processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, online no
site http://web.centec.org.br/selecoes , mediante preenchimento completo do formulário de inscrição e
questionário complementar da inscrição;
Quadro 2 – Oferta de cursos (Ciclo 1)
CICLO 1
Cursos

Dia de
Carga
Inscrições
Horária
(Data e horário)
14 a 15.09
8h/a

Vendas para a
Administração Pública Das 9h às 23h59h
Vendas para a
14 a 15.09
Das
9h às 23h59h
Administração Pública
Formalização das
14 a 15.09
empresas
Das 9h às 23h59h
Formalização das
empresas
Estratégias de
comercialização
Estratégias de
comercialização

14 a 15.09

Período do curso

Vagas

Horário

20 e 21.09.2021

30

8h/a

20 e 21.09.2021

30

8h/a

22 e 23.09.2021

30

8h/a

22 e 23.09.2021

30

8h/a

23 e 24.09.2021

30

8h/a

23 e 24.09.2021

30

Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)
Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)
Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)

Das 9h às 23h59h

14 a 15.09
Das 9h às 23h59h

14 a 15.09
Das 9h às 23h59h

180

Total de vagas

Quadro 3 – Oferta de cursos (Ciclo 2)
CICLO 2
Cursos

Dia de
Carga
Inscrições
Horária
(Data e horário)
16 a 22.09
8h/a

Vendas para a
Administração Pública Das 9h às 23h59h
Vendas para a
16 a 22.09
Das
9h às 23h59h
Administração Pública
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8h/a

Período do curso

Vagas

27 e 28.09.2021

30

27 e 28.09.2021

30

Horário

Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)

Formalização das
empresas
Formalização das
empresas
Estratégias de
comercialização
Estratégias de
comercialização

16 a 22.09

8h/a

29 e 30.09.2021

30

8h/a

29 e 30.09.2021

30

8h/a

30.09 e
01.10.2021
30.09 e
01.10.2021

30

Das 9h às 23h59h

16 a 22.09
Das 9h às 23h59h

16 a 22.09
Das 9h às 23h59h

16 a 22.09

8h/a

Das 9h às 23h59h

Total de Vagas

30

Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)
Manhã
(8h à 12h)
Tarde
(14h às 18h)

180

2.3. A inscrição do participante não garante a matrícula no curso, sendo necessário que o candidato verifique a
confirmação nominal na lista de selecionados de acordo com a data divulgada, conforme data constante no Item 6
– Quadro 4 e 5;

2.4. A inscrição será realizada de forma online e o processo de seleção se dará por ordem de inscrição;
2.5. A equipe responsável pela matrícula não acatará inscrições com dados incompletos, fora dos prazos
estabelecidos ou em desacordo com os termos desta chamada;
2.6. Os candidatos têm a possibilidade de realizarem até 3 cursos (ver item 2.2), desde que não coincidam os
dias e horários de cada curso;
2.7. É importante observar que os cursos do Ciclo 1 são os mesmos ofertados no Ciclo 2, portanto, o
candidato que realizou o curso no Ciclo 1 não deverá repetir o mesmo curso no Ciclo 2. Para o Ciclo 2 terá
prioridade aquele candidato que ainda não realizou nenhum dos cursos ofertados anteriormente;
2.8. O candidato deve informar um número de telefone com o serviço de whatsapp instalado no momento da
inscrição. Caso haja falha nas tentativas de comunicação, o próximo candidato da lista será
automaticamente chamado.
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
3.1. A lista dos candidatos selecionados será disponibilizada após preenchimento total do número de vagas e
divulgada na página eletrônica: http://web.centec.org.br/selecoes e em postagens nas nossas redes sociais,
conforme data constante no Item 6 – Quadro 4 e 5;

3.2. A divulgação do resultado dar-se-á em dia posterior ao último dia de inscrição de cada ciclo, conforme data
constante no Item 6 – Quadro 4 e 5;

3.3. A listagem será subdividida em candidatos aprovados e candidatos selecionados para a lista de espera. Estes
últimos, serão chamados conforme ordem divulgada e apenas se houver desistência dos selecionados, ficando a
cargo da equipe de projeto Impulsiona Ceará do Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC entrar em
contato com estes candidatos, conforme data constante no Item 6 – Quadro 4 e 5.
EDITAL 007/2021– – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

4. DA MATRÍCULA
4.1. A matrícula somente será efetuada após a confirmação da lista de selecionados de cada curso divulgada no
site nas datas especificadas em cada edital (ver item 6 – Quadro 4 e 5);
4.2. A matrícula ocorrerá após a divulgação dos resultados no site do Instituto e em postagem nas redes sociais,
sendo a confirmação do selecionado realizada antes de iniciar o curso, mediante a comprovação dos critérios
de seleção conforme Item 1 – ver Quadro 1 e data constante no Item 6 – Quadro 4 e 5.
4.3 Na ocorrência de empate classificar-se-á o candidato que apresentar a maior idade.
4.4. O meio de comunicação utilizado entre Instituto Centec e candidatos será prioritariamente por um grupo de
whatsapp específico para cada curso, no qual serão repassados todas as informações referentes a turma.

5. DA CERTIFICAÇÃO

5.1. O aluno receberá certificado digital ao final do curso por meio do endereço de e-mail informado no ato de sua
inscrição tendo um prazo máximo de até 30 dias úteis para o recebimento do mesmo;
5.2. A frequência será realizada ao final de cada aula, sendo de total responsabilidade o preenchimento pelo
aluno, através do chat do Google Meet. O aluno apenas receberá certificação se atingir 100% de frequência. Por
exemplo, em um curso de 8h, não será permitida nenhuma falta;
5.2.1 - O aluno que porventura não assinalar a frequência durante o período do curso, não terá a presença
registrada, podendo ter a matrícula e a certificação comprometida;

6. DO CALENDÁRIO
As etapas do processo seletivo edital 07/2021 para os cursos de capacitação, obedecerão ao seguinte calendário:
Quadro 4 – Calendário do processo seletivo edital 07/2021 (Ciclo 1)
DATAS/HORÁRIOS

ATIVIDADES

14/09/2021 a 15/09/2021 até as 23h
e 59min

Inscrição de candidatos via internet, através do endereço eletrônico
http://web.centec.org.br/selecoes

16/09/2021

Divulgação dos resultados Finais no endereço eletrônico
http://web.centec.org.br/selecoes

17/09/2021

Confirmação da Matrícula dos selecionados por meio de contato via
Whatsapp entre Instituto Centec e candidato selecionado
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20/09/2021

Início das aulas - online

Quadro 5 – Calendário do processo seletivo edital 07/2021 (Ciclo 2)

DATAS/HORÁRIOS

ATIVIDADES

16/09/2021 a 22/09/2021 até as 23h
e 59min

Inscrição de candidatos via internet, através do endereço eletrônico
http://web.centec.org.br/selecoes

23/09/2021

Divulgação dos resultados Finais no endereço eletrônico
http://web.centec.org.br/selecoes

24/09/2021

Confirmação da Matrícula dos selecionados por meio de contato via
Whatsapp entre Instituto Centec e candidato selecionado

27/09/2021

Início das aulas - online

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. É de inteira responsabilidade do aluno o acompanhamento dos resultados e demais publicações referentes a
este Edital;
7.2. Caso necessário, o Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC reserva-se o direito de prorrogar os
prazos descritos no edital;
7.3. Dúvidas decorrentes desta chamada poderão ser esclarecidas por meio do whatsapp (85) 99995-0641 (horário
comercial) ou e-mail impulsionaceara@centec.org.br, durante o período de inscrição;

7.4 Fica assegurado ao Instituto CENTEC o direito de cancelar o Curso, antes da data de seu início, na hipótese de não ser
atingido o número mínimo de alunos;

7.5. Os casos omissos serão tratados pela diretoria do Instituto Centec;
7.6. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Ceará para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente
Edital.

Fortaleza-CE, 13 de Setembro de 2021.

Silas Barros Alencar
Diretor Presidente do Instituto CENTEC
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