
Edital de processo seletivo de pessoal SENAC nº 02/2014 

  
  

ADITIVO N° 01 DE 05 DE JUNHO DE 2014 
 

EDITAL Nº 02/2014 de 20 de maio de 2014 
 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Piauí - SENAC/AR/PI, 
sito na Av. Campos Sales, nº 1111, Centro, Teresina, nos termos do item 7.4. do Edital n° 02/2014 de 20 de maio de 2014, 
torna público o adiamento do mesmo conforme as novas disposições abaixo: 
 
1. As inscrições serão efetuadas de forma on-line no período de 21 de maio a 17 de junho de 2014, no website 
seletivo.pi.senac.br 
 
1.2. Os interessados deverão homologar sua inscrição em um dos endereços abaixo, até o dia 18 de junho de 2014, no 
horário de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00, levando o comprovante de inscrição impresso do website 
seletivo.pi.senac.br, juntamente com o documento original de Identidade e a doação de 04 (quatro) latas/sachês de leite 
de 400 gramas cada, preferencialmente, leite desnatado ou semi-desnatado com prazo de validade mínima de 02 (dois) 
meses subsequente à data da homologação/doação as quais serão repassadas a instituição de assistência social. A doação, 
supra referida, não será restituída ao candidato sob qualquer hipótese. 
 
1.3. Ficam asseguradas as homologações de todos os candidatos presentes nos locais de homologação no momento do 
encerramento destas, às 17:00 horas, do dia 18 de junho de 2014, desde que os mesmos atendam aos requisitos 
requeridos, conforme os itens de nº 2.1 e 2.3 do Edital nº 02/2014 e demais normativos do processo seletivo. 
 
2. A prova objetiva a ser realizada nas Unidades do Senac, definidas em cronograma a ser divulgado posteriormente no 
website seletivo.pi.senac.br. A data provável da prova será dia 22 de junho de 2014 (domingo) e terá duração de 02 (duas) 
horas, sendo realizada das 09:00 h às 11:00 h (horário local). 
 
2.1. O gabarito oficial será divulgado até o dia 24 de junho de 2014. 
 
3. O resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo será publicado até a data de 30 de junho de 2014, no website 
seletivo.pi.senac.br. 
 
4. O resultado da 2ª Etapa, somado ao da 1ª Etapa indicará, através de média, os candidatos classificados para a 3ª Etapa e 
será publicado até o dia 10 de julho de 2014 na forma definida no item 3.2.16. do Edital n° 02/2014.  
 
5. A prova didática será realizada nas dependências dos Centros de Educação Profissional do Senac indicados no 
cronograma a ser fixado até o dia 11 de julho de 2014, e divulgado na forma definida no item 3.2.16. do Edital n° 02/2014. 
 
6. O tema de cada aula, para cada candidato, será sorteado em data definida por cronograma fixado até o dia 11 de julho de 
2014 e divulgado na forma definida pelo item 3.2.16 do Edital n° 02/2014. A presença dos candidatos na data e horário 
definido para o sorteio será obrigatória, implicando a ausência na automática eliminação do mesmo do Processo Seletivo 
sejam quais forem as razões que a motivaram. 
 
7. A ordem das entrevistas será estabelecida pela inversão da ordem de classificação obtida pelos candidatos após o 
resultado da 1ª, 2ª e 3ª Etapas somadas. O cronograma das mesmas será publicado na forma do item 1.2. do Edital n° 
02/2014, até a data de 25 de julho de 2014.  
 
8. O resultado final do Processo Seletivo, com nota de corte igual a 6,0 (seis) pontos, será divulgado até o dia 15 de agosto 
de 2014, no website seletivo.pi.senac.br 
 
9. As demais disposições do Edital nº 02/2014 que não estejam divergentes ou conflitantes com este aditivo, permanecem 
em vigor e inalteradas. 

 
Teresina/PI, 05 de junho de 2014.  

 

 
Elaine Rodrigues Rocha Dias 

Diretora Regional do Senac /AR/PI 
 
 

Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante 
Presidente do Conselho Regional do Senac/AR/PI 
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