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PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 03/2022 

ORIENTAÇÕES 2ª ETAPA 

 PROVA DE CONHECIMENO 

 

O candidato deverá conferir no site do Senac RN a lista de convocação com data, hora e local 

da realização da prova de conhecimento; 

 O candidato só poderá realizar as provas de conhecimento no local especificado pelo 

Senac/RN na convocação da referida etapa;  

 

 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização 

das provas e o comparecimento no horário determinado na convocação publicado no site do Senac 

RN, sendo recomendado o prévio reconhecimento do local de realização de provas.  

 

  O candidato que chegar após o horário de prova pré-estabelecido na convocação não terá 

acesso ao local de realização das provas e estará eliminado do Processo Seletivo. 

 

No ato do recebimento da prova de conhecimento, o candidato deverá apresentar seu 

documento de identificação (Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação com foto) para verificação 

do fiscal e assinatura da lista de frequência. A não apresentação de qualquer um dos documentos 

exigidos e o não atendimento das condições de participação definidas neste Aviso serão causa de 

eliminação do mesmo. 

 

 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira nacional de habilitação (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras 

funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 

(noventa) dias. 
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 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

 O Senac/RN não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização 

das provas.  

 

 

Natal/RN, 14 de março de 2022 
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