ANEXO I
1. SOBRE AS NOTAS
O conceito utilizado para a classificação do candidato será o numérico, com dois dígitos após a vírgula
(0,00 a 10,00).
Para o cadastramento das informações, o sistema está preparado para receber conceitos alfabéticos
e numéricos e fará a equivalência automática do conceito.
Se os conceitos ou escalas numéricas que constam no documento anexado não estiverem
contemplados ou estiverem divergentes do sistema em que será efetuado o cadastro, a Comissão
Coordenadora dos Processos Seletivos do SENAI-SP irá deliberar acerca da tratativa do caso garantindo que
o candidato continue participando do processo seletivo.
Para o entendimento de como serão realizadas as equivalências pelo sistema, nos conceitos
alfabéticos ou numéricos diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), segue abaixo a Tabela de Equivalência entre
conceitos e notas numéricas, bem como as fórmulas dos cálculos, quando se tratar de notas numéricas,
diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez):

2. TABELA DE EQUIVALÊNCIA – CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
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Para as escalas diferentes de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), o sistema realizará a conversão das notas, de
acordo com as fórmulas abaixo:
Nota da disciplina a ser cadastrada =

nota do candidato x 10,00
Maior nota possível na escala utilizada

Exemplos:
Para uma escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem):
Nota de Matemática: 63,00

Nota de Português: 78,00

63,00 x 10,00 = 6,30

78,00 x 10,00 = 7,80

100,00

100,00

Para uma escala de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco):
Nota de Matemática: 4,10

Nota de Português: 4,70

4,10 x 10,00 = 8,20

4,70 x 10,00 = 9,40

5,00

5,00

Para a escala ENCCEJA (nota máxima 180,00):
Nota de Matemática: 123,80

Nota de Português: 104,90

123,80 x 10,00 = 6,87

104,90 x 10,00= 5,82

180,00

180,00

Após a conversão das notas e conceitos para a escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), o sistema
automaticamente realizará o cálculo da média simples das disciplinas de Matemática e Português e, caso
seja necessário aplicar o critério de desempate para a classificação dos candidatos, utilizará a regra informada
no edital.
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