SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Senac-DF
PROCESSO SELETIVO Nº 38/2017
INSTRUTOR DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL DE MODA

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°
39/2017 – INSTRUTOR DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL DE MODA, a ser realizada exclusivamente na (o) data/horário/local informados a
seguir, conforme os itens 1.4.2, 1.5; 3.12 a 3.17; 4.1 a 4.9; 5.1 a 5.10; 6.3 a 6.8 e as tabelas 1 a 5 do respectivo Edital:

LOCAL: CEP SENAC JESSÉ FREIRE*
NOME DO CANDIDATO

DATA*/ DIA*/ HORÁRIO*

Daniela Pereira Barbosa

01/11/2017 (quarta-feira)
de 09h15 às 09h45

Jacqueline Ramos de Alcantara

01/11/2017 (quarta-feira)
de 10h00 às 10h30

Palloma Rodrigues Gomes Santos

01/11/2017 (quarta-feira)
de 10h45 às 11h15

Eduardo Menezes de Amorim

01/11/2017 (quarta-feira)
de 11h30 às 12h00

ORIENTAÇÕES*
Nesta fase, de caráter classificatório e
eliminatório,
serão
avaliados
aspectos
relativos à docência e às áreas de Moda/
Comunicação Social e/ou áreas afins,
especialmente no que se refere à metodologia,
aos recursos pedagógicos, aos conhecimentos
específicos, à gestão do ambiente de sala de
aula, à linguagem técnica e à comunicação
com os alunos.
Para tanto, o candidato ministrará uma
aula teórico-prática com a duração máxima de
30 minutos (trinta minutos), na qual ele será
avaliado sobre uma (01) das temáticas abaixo,
a ser definido no local pela banca
examinadora:





Rafaela Kalaffa Sergio e Silva

01/11/2017 (quarta-feira)
de 14h00 às 14h30

Tema 1: Criação e replicação de
estampas utilizando Corel Draw ou
Photoshop;
Tema 2: Vetorização a partir de
imagem de estampa utilizando Corel
Draw ou Photoshop;
Tema 3: Criação de croquis ou
desenhos técnicos de produtos de
moda utilizando Corel Draw ou
Photoshop.
Brasília, 26 de outubro de 2017.
Núcleo de Recursos Humanos – NRH.
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INSTRUTOR DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL DE MODA

OBSERVAÇÕES*
*Local: CEP SENAC JESSÉ FREIRE - Centro de Educação Profissional Jessé Freire
*Endereço: Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 6, Bloco A, Edifício Jessé Freire - Asa Sul, Brasília , Distrito Federal (próximo ao Pátio
Brasil shopping e à Agência dos Correios).
*Segundo os itens 1.5, 4.3, 4.7, 10.4 e 10.7:


As ferramentas e/ou dispositivos e/ou instrumentos específicos (as) de utilização pessoal do candidato (a) na avaliação deverão
ser trazidos por ele (a). Poderão ser disponibilizados aos candidatos, ambiente, equipamentos e materiais compatíveis com a
complexidade da aula prática;



Correrá por conta, exclusiva, do candidato qualquer despesa com documentação, material, viagens, alimentação, estadia e
quaisquer outras decorrentes de sua participação no Processo Seletivo;



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;



Não haverá sob qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das fases do processo seletivo, nem será permitida a
realização de qualquer fase fora do local e horário previamente estabelecido nesse Edital;



É da exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no
horário determinado e na data determinada, considerando-se automaticamente desclassificado o candidato que comparecer com
atraso superior a 15 (quinze) minutos, conforme o horário oficial de Brasília. Recomenda-se chegar com a antecedência mínima
de 30 (trinta) minutos ao local da prova.
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