SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Senac-DF
PROCESSO SELETIVO INTERNO – INSTRUTOR Nº 08/2016

RETIFICATIVO

O Senac-DF, no uso de suas atribuições, RETIFICA as seguintes informações
divulgadas nos itens abaixo, referentes ao endereço eletrônico (e-mail), e na tabela 5,
anexo I – Cronograma do Processo Seletivo, correspondentes ao Edital 08-2016, para
selecionar instrutores do curso de Design de Interiores.
Onde se lê no item 3.3:
Para fins de verificação curricular e avaliação de títulos, o candidato deverá enviar
todos os documentos comprobatórios das informações declaradas no formulário
eletrônico, conforme as tabelas 1, 2, 3 e 4 para o endereço de e-mail
selecao@senacdf.com.br, dentro do prazo de inscrições previsto no anexo I
(cronograma) – caráter eliminatório.
Leia-se no item 3.3*:
Para fins de verificação curricular e avaliação de títulos, o candidato deverá enviar
todos os documentos comprobatórios das informações declaradas no formulário
eletrônico, conforme as tabelas 1, 2, 3 e 4 para o endereço de e-mail
selecao.senacdf@gmail.com, dentro do prazo de inscrições previsto no anexo I
(cronograma) – caráter eliminatório.
Onde se lê no item 9.4:
O candidato que solicitar atendimento especial deverá encaminhar, até 24 horas após
a sua inscrição, arquivo no formato “PDF” contendo cópia simples do CPF e laudo
médico original, ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze)
meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como à provável causa da deficiência, para o e-mail (endereço eletrônico)
selecao@senacdf.com.br, referindo no campo assunto do e-mail o número deste
edital.
Leia-se no item 9.4*:
O candidato que solicitar atendimento especial deverá encaminhar, até 24 horas após
a sua inscrição, arquivo no formato “PDF” contendo cópia simples do CPF e laudo
médico original, ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze)
meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como à provável causa da deficiência, para o e-mail (endereço eletrônico)
selecao.senacdf@gmail.com, referindo no campo assunto do e-mail o número deste
edital.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8730 / 8733

www.senacdf.com.br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - Senac-DF
PROCESSO SELETIVO INTERNO – INSTRUTOR Nº 08/2016

RETIFICATIVO

11.1. Anexo I – Cronograma do Processo Seletivo (Tabela 5)

1ª Fase – 2ª Parte:

Previsão

ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL
Análise de atendimento do Currículo aos Pré-requisitos do
Edital

20/09/2016 a
26/09/2016*

Divulgação do Resultado Preliminar da Análise de Currículo

27/09/2016

Recebimento de Recursos referentes à Análise de Currículo

28/09/2016

Divulgação do Resultado Definitivo da Análise de Currículo

30/09/2016

Divulgação do local e convocação para a Avaliação Prática

30/09/2016

*O envio dos documentos comprobatórios deverá ser feito até no máximo o dia 25/09/2016,
via e-mail selecao.senacdf@gmail.com
Brasília, 21 de setembro de 2016.
Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional
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