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ERRATA Nº 01 DO AVISO Nº 01/2022 
 

AVISO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EXTERNO - 01/2022 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio 

Grande do Norte, Senac-AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), torna 

pública a divulgação de ERRATA ao Aviso de Abertura de Recrutamento e Seleção Externo de nº 

01/2022, nos seguintes termos: 

 

CONSIDERANDO o Aviso de Recrutamento e Seleção Externo sob o nº 01/2022, publicado 

dia 02/02/2022, o qual objetiva contratar profissionais para atender as demandas do Senac natal e 

Mossoró; 

CONSIDERANDO que o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na 

regra de que o Aviso faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do 

certame, vez que vinculam as partes; 

 

CONSIDERANDO que a administração se obriga a respeitar estritamente as regras que haja 

previamente estabelecido para disciplinar o certame, privilegiando a transparência do Aviso, garantindo 

a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade 

administrativa; 

 

 CONSIDERANDO que o Aviso prevê a realização das Etapas de Análise Curricular e Prova 

Prática (Aula Expositiva) para o cargo/função de Instrutor de Educação Profissional – Horista Nível II – 

Programa Senac Alimento Seguro e estabelece que a etapa de prova prática será composta por aula 

expositiva, onde os candidatos deverão ministrar uma aula de 15 (quinze) minutos, de cunho teórico 

prático para uma Banca Examinadora, composta por no mínimo 03 (três) membros avaliadores. Esta 

aula expositiva deverá ser abordada com a temática publicada no site, no arquivo temas e 

especificações da Etapa de Prova Prática. 

 

RESOLVE, 

 

Alterar o tempo de realização da Etapa de prova prática, referente ao cargo/função de 

Instrutor de Educação Profissional – Horista Nível II – Programa Senac Alimento Seguro para 30 (trinta) 

minutos, estabelecendo que: “A etapa de prova prática será composta por aula expositiva, onde os 

candidatos deverão ministrar uma aula de 30 (trinta) minutos, de cunho teórico prático para uma Banca 



 

 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Rio Grande do Norte 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 295.Petrópolis, Natal-RN  
CEP: 59020-500 | CNPJ: 03.640.285/0001-13 

Tel: (84) 4005-1000 | www.rn.senac.br 

 

Examinadora, composta por no mínimo 03 (três) membros avaliadores. Esta aula expositiva deverá ser 

abordada com a temática publicada no site, no arquivo temas e especificações da Etapa de Prova 

Prática.” 

 

 

 
Natal/RN, 07 de fevereiro de 2022. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


