SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Senac-DF
PROCESSO SELETIVO Nº 19/2017 – INSTRUTOR CABELEIREIRO

RETIFICATIVO DA CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE: AVALIAÇÃO PRÁTICA*
O Senac-DF convoca os (as) candidatos (as) abaixo para participar da 2ª Fase (Avaliação Prática) do Processo Seletivo N°
17/2017 – INSTRUTOR CABELEIREIRO, a ser realizada exclusivamente nas datas informadas abaixo, de acordo com os itens
1.4.2, 1.5; 3.13.; 3.14; 4.1 a 4.10; 5.1 a 5.10; e as tabelas 1 a 4 do respectivo Edital:

Nome do
Candidato

Data / Dia

Horário

Patrícia Dias dos Passos Damaso

21/08/2017

9h às 11h30

Stephanie Lopes de Sousa

22/08/2017

9h às 11h30

Arlete de Barro Damasceno

23/08/2017

9h às 11h30

Karina Mirian Maciel Ribeiro

24/08/2017

9h às 11h30

Temática
O (a) candidato (a) será avaliado (a) sobre a temática
referente à docência, no que tange especialmente ao domínio
das técnicas avançadas de corte de cabelos estilizados e
atuais, escova e técnicas de penteados avançados.

*Conforme o item 9.4. “Correrá por conta, exclusiva, do candidato qualquer despesa com documentação, material, viagens, alimentação, estadia e quaisquer outras
decorrentes de sua participação no Processo Seletivo”. De acordo com o item 9.7. “os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos até a
data de convocação dos candidatos para as fases previstas neste Processo Seletivo. Essas alterações serão mencionadas em termo de retificação ao presente Edital”.
**Item 4.6. “É exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no horário oficial de Brasília determinado,
considerando-se automaticamente desclassificado o candidato que comparecer com atraso superior a 15 (quinze) minutos, conforme o horário oficial de Brasília.”

ORIENTAÇÕES
 Nesta fase, de caráter classificatório e eliminatório, o candidato ministrará de uma aula prática com a duração máxima de 150 minutos (02 horas e meia),
onde será avaliado sobre um dos três temas acima, a ser definido pela banca examinadora naquele momento. Também serão observados na avaliação os
conhecimentos de padrões sanitários, medidas de higiene e segurança, em atendimento à NR 006/2014, da Vigilância Sanitária do Distrito Federal –
DIVISA/SESDF.
 O (a) candidato (a) que faltar ou se atrasar por período superior a 15 minutos nesta avaliação, conforme itens 1.5 e 4.6 do edital correspondente, estará
automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo. Portanto, procure chegar ao local com antecedência mínima de 30 minutos**.
 Local: Centro de Educação Profissional Taguatinga – CEP SENAC TAGUATINGA.
 Endereço: Setor QNG Área Especial nº 39, Taguatinga Norte, DF (Próximo ao Buritinga) – Tels: 3354-6540 / 3355-5500
Brasília, 09 de agosto de 2017.
Núcleo de Recursos Humanos – NRH.
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