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EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EXTERNO – Nº 05/2016 

COMUNICADO 
 
 

Em razão de inconsistência no sistema de cadastro dos currículos, que 
impediu a inserção de dados na inscrição dos candidatos que apresentaram 
recursos à divulgação do resultado definitivo, o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração Regional no Estado do Rio Grande 
do Norte – SENAC-AR/RN informa que disponibilizará o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para reenvio de currículo, caso seja do interesse daqueles que porventura 
tenham sido reprovados. 

 
O prazo terá início no dia 25/04/2016, às 10:30 horas, e o candidato deverá 

encaminhar seu currículo completo para o endereço de e-mail:  
edital052016@rn.senac.br , devendo constar obrigatoriamente no assunto do e-
mail o cargo/função para o qual está se candidatando e a respectiva jurisdição. 

 
O currículo deve seguir as orientações constantes do item 4.9 do Edital, 

especificamente informando: dados pessoais completos (nome, idade, estado civil, 
se possui filhos e quantos, endereço completo), formas de contato (telefone fixo, 
celular e e-mail), perfil profissional (área de formação), informações adicionais (em 
caso de pessoas com deficiência), experiência profissional (empresas que trabalhou, 
período, cargo/função exercidos e resumo das atividades desempenhadas), 
formação acadêmica (faculdade e curso com data de conclusão) e formação 
adicional, caso tenha. 
 

Para tanto, segue novo cronograma para prosseguimento das demais etapas 
do processo seletivo: 

 

ABERTURA Previsão 

Divulgação do processo seletivo em mídia impressa 08/04/2016 

CADASTRAMENTO DO CURRÍCULO E CANDIDATURA  Previsão 

Período de Candidatura 08 a 13/04/2016 

1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR Previsão 

Análise de Atendimento dos currículos aos Pré-requisitos  14 a 20/04/2016 

Divulgação do Resultado Preliminar da Análise Curricular 20/04/2016 

Recebimento de Recursos referente a Análise Curricular 22/04/2016 

Divulgação do Resultado Definitivo da Análise de Curricular 29/04/2016 

OBS: As datas das demais etapas serão definidas e divulgadas posteriormente. 
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Natal/RN, 25 de abril de 2016. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC-AR/RN 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 

 


