ERRATA DE 19 DE MAIO DE 2016
EDITAL Nº 01/2016
PROCESSO SELETIVO EXTERNO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional do Estado
do Piauí - SENAC/AR/PI, torna pública a presente errata ao Edital n° 01/2016 - Processo Seletivo
Externo, postado no website seletivo.pi.senac.br, nesta data, em virtude de erro que consta no item 2.4
do referido edital.
EDITAL N° 01/2016
Onde se lê:
2.4 – Os interessados deverão homologar sua inscrição em um dos endereços constantes no item 2.4.1,
das 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00 do dia 19 de maio até as 16:00 h do dia 06 de junho de 2016 (de
segunda a sexta-feira), levando o comprovante de inscrição impresso do website seletivo.pi.senac.br,
juntamente com o documento de identificação original com foto e CPF e a doação de 04 (quatro) latas 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 da inscrição e doação do leite as quais
serão repassadas a instituição de assistência social. A doação, supra referida, não será restituída ao
candidato sob qualquer hipótese. Ficam asseguradas as inscrições de todos aqueles candidatos que
estiverem presentes ao local de homologação até as 15:59 h da data de 06/06/2016.
Leia-se:
2.4 – Os interessados deverão homologar sua inscrição em um dos endereços constantes no item 2.4.1,
das 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00 do dia 19 de maio até as 16:00 h do dia 06 de junho de 2016 (de
segunda a sexta-feira), levando o comprovante de inscrição impresso do website seletivo.pi.senac.br,
documento de identificação original com foto e CPF bem como a doação de 04 (quatro) latas de leite de
400 gramas cada para candidatos do cargo de nível superior e 02 (duas) latas de leite em pó de 400
gramas cada para candidatos do cargo de nível médio, preferencialmente, leite desnatado ou semidesnatado com prazo de validade mínima de 02 (dois) meses subseqüentes à data da homologação da
inscrição e doação do leite as quais serão repassadas a instituição de assistência social. A doação, supra
referida, não será restituída ao candidato sob qualquer hipótese. Ficam asseguradas as inscrições de
todos aqueles candidatos que estiverem presentes ao local de homologação até as 15:59 h da data de
06/06/2016.
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