SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Senac-DF
PROCESSO SELETIVO Nº 18/2017 – INSTRUTOR BARBEIRO

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° 18/2017 – INSTRUTOR BARBEIRO, a ser realizada exclusivamente nas datas indicadas 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

DIA E HORÁRIO

Manasses Rodrigues de Mendonça

15/08/2017 das 9h30 às 11h

Rômulo Ferreira de Freitas

16/08/2017 das 9h às 10h30

Adriano da Silva Santos

17/08/2017 das 9h às 10h30

*Conforme o item 10.4. “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 10.7. “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 2.11. “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.”
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ORIENTAÇÕES
Nesta fase, de caráter classificatório e eliminatório, o candidato participará de uma avaliação prática onde será avaliado por uma banca
examinadora.
Para esta avaliação o (a) candidato (a) deverá levar pelo menos um modelo masculino com barba e todo o material necessário para o
desenvolvimento da aula.
No momento da prova o (a) candidato (a) será avaliado quanto aos seguintes aspectos:
1) Evidenciar conhecimentos relacionados à INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014 – DF;
2) Realizar e finalizar um corte de cabelo masculino e a modelagem da barba, utilizando de forma adequada todos os instrumentos de
trabalho do profissional Barbeiro e de acordo com as tendências e exigências do público masculino;
3) Realizar ou apresentar de forma expositiva a Barboterapia/SPA da barba.
O candidato que faltar ou se atrasar por período superior a 15 minutos nesta avaliação, conforme itens 1.5, 4.6 e 6.6 do edital correspondente,
estará automaticamente desclassificado do processo seletivo. Portanto, procure chegar ao local com antecedência mínima de 20 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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