Concurso para Formação de

Inspetor de Soldagem Nível 1 – EAD

1.

SOBRE A SELEÇÃO E INSCRIÇÃO

A seleção para os cursos de Formação para Inspetor de Soldagem Nível 1 será constituída de avaliação da
qualificação técnica dos (as) candidatos (as), representada por conhecimentos aferidos por meio da
aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Para inscrever-se, todo (a) candidato (a) deverá ter o seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), a ser informado no ato da inscrição.
Será
admitida
a
inscrição
somente
via
internet,
pelo
endereço
eletrônico:
www.fbts.org.br/Home/ProvaSelecao2021, solicitada no período entre às 10h 30min do dia 18/11/2020 e
17:00h do dia 11/12/2020 observado o horário oficial de Brasília/DF.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e em caso de desistência, não há devolução.
Serão concedidas 8 (oito) isenções de taxa de inscrição que atenderem ao critério econômico estabelecido
na MP 213/2004;
O critério de concessão de bolsas integrais de estudo é o de renda familiar per capita até um salário mínimo
e meio; conforme a MP 213/2004,
tp://prouniportal.mec.gov.br/tire-suas-duvidaspesquisa/processo-seletivo/62-como-calcular-a-renda-familiar-bruta-mensal-por-pessoa

Para a comprovação de renda aplica-se os itens 1,3,4 e 5 do PROUNI no link abaixo
http://prouniportal.mec.gov.br/tire-suas-duvidas-pesquisa/documentacao

O (A) candidato(a) deverá preencher a ficha de solicitação de inscrição “on-line” e após efetuar o
pagamento da taxa de inscrição obrigatoriamente por depósito bancário, até o dia 11/12/2020.
O depósito deverá ser efetuado na conta abaixo:
BANCO ITAÚ (341)
AGÊNCIA : 0769
CONTA CORRENTE : 48075-7
VALOR R$ 100,00
CNPJ: 27.282.748/0001-80
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM
As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição com
envio do comprovante para o email: alessandra.fontinhas@fbts.org.br ou para o whatsap 21.985660692 .
1.1 SOBRE AS VAGAS
Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas totalmente gratuitas ao público e que serão preenchidas através
de uma prova de seleção.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM – FBTS
Centro Tecnológico: Praça da Bandeira, 291 – Praça da Bandeira – RJ/RJ – CEP: 20.270-150 - Tel: (21) 2515-7150

Concurso para Formação de

Inspetor de Soldagem Nível 1 – EAD

1.2 SOBRE A PROVA DE SELEÇÃO
A prova de seleção será realizada no Centro Tecnológico da FBTS, localizado na Praça da Bandeira, 291 –
Praça da Bandeira – Rio de Janeiro/RJ, no dia 15/12/2021, às 13:30h, com duração de uma hora e trinta
minutos.
Será aplicada uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório e que
constará de 25 (vinte e cinco) questões, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta, de valor
de 0,4 (quatro décimos) ponto por questão, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto
ao máximo de 10 (dez) pontos.

2. RESULTADO
A lista com os nomes dos (as) candidatos (as) classificados (as) estará disponível no site da FBTS após 72
horas de realização da prova de seleção. Somente os (as) quinze primeiros (as) serão chamados (as) e em
caso de desistência ou não atendimento aos requisitos exigidos, os (as) candidatos (as) subsequentes serão
convocados(as).
3. REQUISITOS EXIGIDOS
O (A) candidato (a) deverá atender os critérios mínimos de escolaridade de nível médio completo.
O (A) candidato (a) deverá obter desempenho satisfatório na prova de seleção, alcançando nota igual ou
superior a 7,0 (sete) em escala de 0 a 10. O conteúdo da prova terá como base o ensino médio e assuntos
de soldagem conforme relacionado abaixo:
 Língua Portuguesa – Interpretação de texto, Vocabulário;
 Matemática – Raciocínio lógico, Algarismos significativos, Conversão de unidades de medidas,
Trigonometria básica e Operações (adição e subtração) de grau, minutos e segundos.
 Introdução a Soldagem – Simbologia da soldagem, Processos de soldagem, Metrologia,
Instrumentos e Técnicas de Medidas;
A classificação dos candidatos será da maior nota para menor, sendo as 15 vagas preenchidas pelos
primeiros classificados.
Havendo desistência entre os classificados, serão chamados imediatamente os (as) candidatos seguindo a
classificação, até que todas as vagas sejam preenchidas, considerando a última nota de corte 7,0 (sete).
4. MATRÍCULA
Os (As) candidatos (as) aprovados (as) serão comunicados (as) por e-mail, whatsapp ou telefone para a
realização da matricula via preenchimento da ficha para cadastro. A Inscrição da matrícula seguirá a relação
dos aprovados por ordem de notas.
Todos os quinze classificados iniciarão o curso no ano de 2021 de acordo com sua colocação. Somente
poderão cursar 03 alunos em cada um dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril a Maio.
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Caso haja impedimentos por parte do aluno, não haverá transferências para outros meses e aluno
perderá a bolsa. O prazo máximo para a conclusão do curso é de um ano, seis meses para parte teórica e
mais seis meses para prática. A não realização dentro deste prazo implica no cancelamento da bolsa.
O prazo máximo para a conclusão do curso é de um ano, seis meses para parte teórica e mais seis meses
para prática. A não realização dentro deste prazo implica no cancelamento da bolsa.
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