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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 01/2022 
 

EPECIFICAÇÃO DA ETAPA DE PROVA PRÁTICA  
 
 

Prova Prática: Fase de caráter classificatório. 
 

Objetiva avaliar a postura, metodologia de aula, didática e o conhecimento técnico da área de 

cada candidato, com utilização ou não de recursos áudio visuais e textuais. 

 

 Esta etapa será composta por uma aula expositiva, onde os candidatos ao cargo de 

Instrutor de Educação Profissional – Horista – Nível II – Nutrição - Jurisdição: Natal deverão 

ministrar uma aula on-line de 15 (quinze) minutos de cunho teórico e prático e os candidatos ao cargo 

de Instrutor de Educação Profissional – Horista Nível II – Programa Senac Alimento Seguro – 

Jurisdição: Natal deverão ministrar uma aula de 30 (trinta) 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 neste comunicado, caso 

o candidato elabore a aula com outra temática, será desclassificado do processo seletivo. 

 

CARGO/ FUNÇÃO TEMAS 

Instrutor de Educação Profissional – 
Horista Nível II - Nutrição – Jurisdição: 

Natal 

Boas práticas na manipulação de alimentos X 
Lucratividade e redução de custos em um serviço de 
alimentação. 

Instrutor de Educação Profissional – 
Horista Nível II – Programa Senac Alimento 

Seguro – Jurisdição: Natal 

Análise de perigos e pontos críticos de controle: 
Como implantar processos em um serviço de 
alimentação de forma assertiva? 

 

 Elaborar plano de aula que deverá ser encaminhado para o e-mail rh@rn.senac.br, em 

atenção a Marília Gurjão, até o dia 02 de março de 2022. A Banca Examinadora será composta por no 

mínimo 03 (três) membros avaliadores.  

 O candidato classificado que não participar da prova prática estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 

 A Banca Examinadora avaliará a prova didática pela objetividade, fundamentação e 
aplicabilidade da proposta, contida no plano de aula e no desenvolvimento metodológico da aula, 
conforme quadro abaixo: 
 

mailto:rh@rn.senac.br
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PLANO DE AULA 

REQUISITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Estrutura do Plano de Aula 

 

Total:  

Somatório total de pontos x2 

Total de competências 

                                      Valor Máximo: 10,0 (dez) pontos 

Coerência com a Aula Ministrada 

 

Tempo do Desenvolvimento da Aula 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

REQUISITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Conhecimento e Domínio do Conteúdo 

 Total:  

Somatório total de pontos x2 

Total de competências 
                                      Valor Máximo: 10,0 (dez) pontos 

 

Postura 

 

Comunicação/Interação 

 

Didática/Dinamismo 

 

Os candidatos serão avaliados com os seguintes critérios: 1 – Insatisfatório; 2 – Abaixo das 
expectativas; 3 – Atende parcialmente às expectativas; 4 – Atende às expectativas; 5 – Excede às 
expectativas. 
  
A prova prática terá 10,0 (dez) pontos como pontuação máxima e 7,0 (sete) pontos como nota de corte. 
 
 
 

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2022 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 

 

 

   


