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PROCESSO SELETIVO EXTERNO - 04/2022 

 

Reaplicação de Prova de Conhecimento 
 

CONSIDERANDO o Aviso de Recrutamento e Seleção Externo sob o nº 04/2022; 

 

CONSIDERANDO o disposto no subitem 7.6.2.44 do item “DA SELEÇÃO”, do instrumento 
convocatório, o qual menciona que: “7.6.2.44 Na hipótese excepcional de nenhum dos candidatos atingir a 
pontuação igual ou superior a 7 (sete) pontos na etapa da Prova de Conhecimento, poderá, a critério do 
Senac/RN, ser aplicada, uma única vez, nova prova de Conhecimento, convocando todos os candidatos 
habilitados para participar desta etapa, sendo descartada a nota da primeira prova de Conhecimento”. 

 

CONSIDERANDO que não houve candidatos aprovados na etapa de Prova de 

Conhecimento, referente ao Cargo/Função de Analista I – Compliance - Jurisdição: Natal, aplicada 

no dia 10 de agosto de 2022, com resultado definitivo após recurso publicado no dia 17 de agosto de 

2022. 

 

RESOLVE, 

 

Reaplicar a Prova de Conhecimento para a vaga relativa ao Cargo de Analista I – Compliance 

- Jurisdição: Natal, em face da não aprovação dos candidatos que realizaram a prova de conhecimento 

no dia 10 de agosto de 2022. 

 

Assim, visando, reaproveitar o processo seletivo supracitado e oportunizar aos candidatos a 

realização de nova prova de conhecimento, com relação ao cargo em referência, informamos 

cronograma ajustado, a saber: 
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   Analista I - Compliance - Jurisdição: Natal  
ABERTURA Previsão 

Divulgação do processo seletivo em mídia Digital 13/07/2022 

CADASTRAMENTO DO CURRÍCULO E CANDIDATURA  Previsão 

Período de Candidatura 13 a 18/07/2022 

1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR Previsão 

Análise de Atendimento dos currículos aos Pré-requisitos 19 a 29/07/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar da Análise de Currículos 01/08/2022 

Recebimento de Recursos referente a Análise de Currículo 02/08/2022 

Divulgação do Resultado Definitivo da Análise de Currículo 04/08/2022 

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO Previsão 

Divulgação do local e Convocação para a Prova de Conhecimento 19/08/2022 

Realização da Prova de Conhecimento 24/08/2022 

Divulgação preliminar do Resultado da Prova de Conhecimento 29/08/2022 

Recebimento de Recursos referente a Prova de Conhecimento 30/08/2022 

Divulgação do Resultado Definitivo da Prova de Conhecimento 01/09/2022 

3ª ETAPA: ENTREVISTA Previsão 

Divulgação do local e Convocação para a Entrevista Data a ser definida e informada 

Realização da Entrevista  Data a ser definida e informada 

Divulgação preliminar do Resultado da Entrevista  Data a ser definida e informada 

Recebimento de Recursos referente a Entrevista Data a ser definida e informada 

Divulgação do Resultado Definitivo da Entrevista Data a ser definida e informada 

RESULTADO FINAL Previsão 

Divulgação do Resultado Final  Data a ser definida e informada 

Obs. 1: A ordem das etapas do processo seletivo, o cronograma de datas e o horário poderão ser alterados pela instituição, bem como 

a exclusão de uma ou mais etapas, em função do número de candidatos classificados, mediante justificativa e publicação dos atos no 

site do Senac. 

Obs. 2: É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as etapas referente ao processo seletivo externo, através site 

www.rn.senac.br/trabalhe-conosco, assim como a identificação correta do endereço/local, data e horário de realização das etapas do processo 

seletivo. 

 

Natal, RN, 19 de agosto de 2022. 
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