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AVISO SOBRE OS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL NO ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SENAC-ARN/RN 

 

 

Prezado(a) Interessado(a): 

 

 

É pública e notória a situação inédita e delicada enfrentada pelo Brasil e pelo mundo em face 

do covid-19, causando impacto de crise à sociedade. 

 

Buscando garantir maior segurança aos candidatos interessados nos processos seletivos 

promovidos pelo Senac Rio Grande do Norte, foi publicado, em data de 20 de março de 2020, aviso 

contendo a informação acerca da suspensão de todos os processos de recrutamento e seleção de 

pessoal no âmbito da Entidade, em face das medidas de restrição e isolamento editadas pelos 

Governos Federal e Estadual, de modo a diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços 

coletivos mediante o isolamento social, para mitigar a disseminação do novo coronavírus (covid-19). 

 

No entanto, o Senac Rio Grande do Norte, por meio do Hotel-escola Senac Barreira Roxa, 

está abrigando os profissionais da saúde em períodos de descanso e que comprovem conviver com 

pessoas dos grupos de risco ou que tenham pessoas acometidas pelo novo coronavírus ocupando a 

mesma residência, não sendo, portanto, suspensas as atividades da referida Unidade em razão desse 

mister. 

 

Dessa forma, objetivando dar continuidade às atividades atualmente desenvolvidas no Hotel-

escola Senac Barreira Roxa, indispensável dar seguimento aos processos seletivos da Unidade, 

visando ocupar os cargos vagos, bem como suprir a mão de obra necessária ao atendimento da 

demanda. 

 

Assim, serão retomadas, a partir do dia 15 de junho de 2020, as etapas relativas ao 

processo seletivo publicado por meio do Aviso de Recrutamento e Seleção nº 01/2020, para os 

cargos de Auxiliar de Serviços Gerais - Serviços Gerais e Jardinagem e Camareira - Camareira, de 

forma excepcional e por razões de fator superveniente, oportunidade em que serão cumpridas todas as 
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recomendações e protocolos estabelecidos pelos órgãos da saúde, como uso OBRIGATÓRIO de 

máscaras, higienização com álcool gel 70º, verificação da temperatura corporal com termômetro 

infravermelho, distanciamento mínimo de 2m de um candidato para o outro, circulação natural de ar, 

dentre outras medidas de prevenção, ficando os demais cargos vinculados ao Aviso em referência ou a 

outros eventuais Avisos divulgados suspensos por prazo indeterminado. 

 

Ressaltamos que os cronogramas com as datas da realização das etapas destinadas aos 

referidos cargos serão divulgados no site do Senac. 

 

Natal, RN, 10 de junho de 2020. 

 

 

RANIERY CHRISTIANO DE QUEIROZ PIMENTA 

Diretor Regional do Senac-AR/RN 
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