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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 01/2021 

 

                    EPECIFICAÇÕES DA ETAPA DE PROVA DE CONHECIMENTO 

                                (On-line) 

 

  

Prova de Conhecimento: Fase de caráter classificatório e eliminatório.  

  

Objetiva avaliar o conhecimento específico dos candidatos relacionados ao cargo, 

conforme área de atuação, bem como os conhecimentos gerais.  

  

Esta etapa será realizada na modalidade virtual por intermédio da Plataforma Fiscallize 

Remote. 

 

No dia da prova de conhecimento, conforme convocação, acessar 20 minutos antes 

para evitar perder a prova. Será dado uma tolerância de 5 minutos após o horário 

estabelecido, sendo desclassificado o candidato que acessar após esse horário. 

 

O candidato deverá acessar o link - 

https://remote.fiscallize.com.br/candidatos/cadastrar/fd0d6523-c932-43b6-836c-

695dd87880a4 - para realizar o castro na plataforma Fiscallize Remote. Será 

necessário cadastrar nome completo, e-mail e sinalizar o cargo/função que está 

candidatado e que fará a prova de conhecimento. 

 

 

https://remote.fiscallize.com.br/candidatos/cadastrar/fd0d6523-c932-43b6-836c-695dd87880a4
https://remote.fiscallize.com.br/candidatos/cadastrar/fd0d6523-c932-43b6-836c-695dd87880a4


Para acesso à plataforma e realização da Prova de Conhecimento o candidato deve 

acessar o link: https://remote.fiscallize.com.br e seguir o passo a passo descrito 

abaixo: 

 
 

 

 

VISUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA: 

 

 
 

O candidato deverá acessar a plataforma 20 minutos antes do início da prova para 

evitar atrasos. Será dado 5 minutos de tolerância para o início das provas e o candidato 

que acessar após esse horário será desclassificado do processo seletivo, conforme 

descrito no item 6.6.2.10 do Aviso de Recrutamento e Seleção Nº01/2021. 

 

 

https://remote.fiscallize.com.br/


 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 

das provas em razão de atraso do candidato para acessar a sala virtual de provas. 

No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe de aplicação das avaliações, informações referentes ao conteúdo das provas. 

Esta etapa para o cargo de Coordenador de Eixo Tecnológico – T.I – Jurisdição: 

Natal, terá duração máxima de 02 (duas) horas. 

Esta etapa para o cargo de Analista de Área – Finanças – Jurisdição: Natal terá 

duração máxima de 03 (três) horas. Para a realização desta prova de conhecimento será 

permitido o uso da calculadora HP12C. 

Serão convocados, em ordem alfabética, para a etapa de entrevista, somente 

candidatos classificados até a 10ª (décima) ordem classificatória da etapa de Prova de 

Conhecimento, seguindo a classificação por nota. Caso o número de classificados seja 

inferior a 10 (dez) candidatos, todos os aprovados serão convocados para a realização 

da referida etapa. 

As dúvidas relativas ao acesso à plataforma e realização da Etapa de Prova de 

Conhecimento poderão ser dirimidas através do e-mail da Gerência de 

Desenvolvimento de Pessoas: rh@rn.senac.br, até o último dia útil que antecede à 

realização da prova de conhecimento. 

mailto:rh@rn.senac.br


 

 

 

 

Natal/RN, 29 de março de 2021  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN  

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas  

  


