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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 04/2019 

2ª Etapa – Prova de Conhecimento 

CONVOCAÇÃO 

O(s) candidato(s) deverá(ão) comparecer ao local da Prova de Conhecimento, identificar-se na 
Recepção da Unidade Senac informando: nome completo, a vaga em que está concorrendo, a 
etapa do processo e a hora em que foi agendada a realização da etapa. 

 

O Senac/RN torna pública através desta convocação que foi identificado duplicidade de candidatura, 

onde a Candidata Karla Natasha Sousa de Medeiros realizou a inscrição em mais de um cargo/ 

função e teve seu nome divulgado na lista dos aprovados na análise curricular do Cargo/ função de 

Auxiliar de Cozinha – Cozinha e Padeiro – Padaria. Tomando como base o subitem 4.10 do Item “Do 

processo de Inscrição e da Validação da Inscrição”, que estabelece que o candidato só poderá 

concorrer a apenas um cargo, consideramos a primeira candidatura realizada para o cargo de Auxiliar 

de Cozinha – Cozinha, sendo, portanto, desconsiderada a candidatura realizada para o cargo de 

Padeiro - padaria. 

Considerando que, em razão do acima consignado, foi divulgado resultado com a duplicidade de 

inscrição da candidata supracitada, por motivos alheios às partes o sistema permitiu que a mesma 

realizasse inscrição em mais de um cargo/ função, o Senac/RN, retifica o resultado Preliminar e 

Definitivo da etapa de Análise curricular, dos cargos em epígrafe, anteriormente divulgado para fazer 

constar as devidas correções. Segue abaixo Convocação devidamente corrigida: 

 

Padeiro - Padaria 

Jurisdição: Natal (Hotel Barreira Roxa) 

Local: Senac Centro - Rua São Tomé, 444 – Cidade Alta – Natal/ RN 

NOME DO CANDIDATO DATA HOARA 

ALISSON PEREIRA MARINHO 

04/07/2019 9h FERNANDO EMERSON PEREIRA 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO 

 

 
Natal/RN, 02 de julho de 2019 
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