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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 01/2022 

2ª Etapa – Prova Prática 

CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 01/2022 

2ª Etapa – Prova Prática 

CONVOCAÇÃO 

Esta etapa será composta por uma aula expositiva, onde o candidato ao cargo de Instrutor de 

Educação Profissional – Mensalista (40h) – Turismo (Guia Nacional) – Jurisdição: Mossoró 

deverá ministrar uma aula on-line de 15 (quinze) minutos de cunho teórico e prático, através da 

Plataforma Microsoft Teams, para uma banca examinadora, composta por no mínimo 03 (três) 

membros avaliadores. 

 

Será encaminhado para o e-mail dos candidatos convocados, um link para acesso no dia e hora 

agendado para realização da etapa de Prova Prática. O candidato deverá aguardar a sinalização por 

WhatsApp, para acessar o link e participar da etapa. 

 

No caso do(a) candidato(a) não possuir computador com câmera e/ou acesso à internet, deverá 

sinalizar até as 10h do dia 25 de março, através do e-mail rh@rn.senac.br, em atenção a Marília Gurjão 

e no dia agendado na convocação, comparecer ao local da Prova Prática (Senac Assú), utilizando a 

máscara de proteção OBRIGATÓRIA, 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 candidato que não utilizar máscara de proteção no local da prova prática, antes, durante e 
depois da realização da mesma, será automaticamente desclassificado do processo em 
questão. 

 

Instrutor de Educação Profissional – Mensalista (40h) – Turismo – Jurisdição: 
Mossoró 

Endereço: On-line – Plataforma Microsoft Teams 
NOME DO CANDIDATO DATA / HORA 

PRISCILA OLIVIA DE OLIVEIRA DIAS 28/03/2022 – 16h 
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Natal/RN, 18 de março de 2022 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 


