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O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Administração Regional em Sergipe, em conformidade com o Edital 006/2021 – Nossa Senhora 

da Glória, publicado em 07/10/2021 CONVOCA os candidatos habilitados na 1ª Etapa - Análise Curricular e Documental, para a 2ª Etapa - Avaliação de 

Conhecimentos - de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada presencialmente no dia 23 de outubro de 2021, conforme informações abaixo: 

 

DATA DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 23 de outubro de 2021.  

LOCAL Unidade do SENAC/SE, na cidade de Nossa da Glória, situada a Rua Manoel Francisco de Andrade, 
nº 100, bairro Silos.  

 
INSTRUÇÕES GERAIS:  
 
1- Esta etapa consistirá na avaliação de habilidade técnica, diretamente na área objeto do cargo. 

2- O candidato deverá comparecer ao local e horário designado para a realização da prova, observando o horário oficial da cidade de Nossa Senhora da 

Glória/SE, munido de documento de identidade original, em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato pelo fiscal 

da sala, bem como é obrigatório que o candidato esteja fazendo o uso de máscara de proteção. 

3- Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente 

o modelo com foto), conforme subitem 4.2.4 do Edital. 

      4- Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras 

de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, conforme subitem 4.2.5 do Edital. 

     5- Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do Documento, conforme subitem 4.2.6 do Edital. 

     6- Ao candidato só será permitida a realização da avaliação na respectiva data e horário divulgado nesta Convocação. 

7-Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, depois do horário previsto para início da avaliação. 
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8- Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação. 

     9- O candidato que não comparecer a esta etapa de avaliação, no local, na data e no horário indicado para sua realização, será eliminado. 

10- A Avaliação de Conhecimentos será realizada através de aula prática de 20 minutos, bem como o plano de aula impresso em 04(quatro) vias que 

deverá ser entregue no momento da apresentação a ser ministrada na especialidade a que o candidato concorre, conforme tema determinado abaixo 

(tabela).  

11- O tema da aula escolhido está dentre os conteúdos programáticos específicos da função. O uso de equipamentos audiovisuais durante a exposição da 

aula prática será de inteira responsabilidade do candidato, não contribuindo para a avaliação dos conteúdos apresentados. A prova será avaliada na escala 

de 01 (um) a 10 (dez).  

12- Serão avaliados os seguintes aspectos: conhecimento e domínio de conteúdo; capacidade de síntese e clareza na exposição do tema; utilização de 

linguagem correta e adequada, exemplos e capacidade de contextualização, elaboração e exposição do planejamento (plano de aula); utilização do tempo e 

integração teoria e prática.  

13- As despesas relativas à participação do candidato neste Processo Seletivo correrão por conta do próprio candidato, não sendo o SENAC/SE  responsável 

por qualquer custo. 

14- O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização dessa a avaliação como justificativa de sua ausência. 

     15-Qualquer dúvida referente a essa Convocação deverá ser encaminhada para o e-mail processoseletivo@se.senac.br , em prazo máximo de 24 horas e 

apenas através desse e-mail será respondido qualquer questionamento. 

     16-Os candidatos classificados serão relacionados em uma lista geral, divulgada no site http://processoseletivo.se.senac.br.  

 

Cargo: Instrutor de Educação Profissional I – Infraestrutura e Segurança  

Nome  
Tema 

 
Horário 

DAVID ARAUJO FONSECA Tema: A Importância do 
SESMT nas Instituições 
Brasileiras.  

10:00 

MARIA ADRIANA BATISTA SOUZA 10:25 
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Cargo: Instrutor de Educação Profissional I – Rádio e TV 

Nome  
Tema 

 
Horário 

EGICYANE LISBOA FARIAS SANTOS Tema: Expansão e 
Transformação da massa 
mídia no Brasil.  

10:50 

FRANKLIN TIMÓTEO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 11:15 

MARKUS ANISIO TROLLEIS SANTOS DE SOUZA 11:40 

 

 

Cargo: Instrutor de Educação Profissional I – Informática e Games  

Nome  
Tema 

 
Horário 

LUCIANO SILVA DOS SANTOS Tema: Implementação da 
LGPD no Brasil: Impactos 
e desafios para a 
Tecnologia da 
Informação.  

12:05 

WANDERCLARKSON LIMA FONSECA 12:30 

 

 

Cargo: Instrutor de Educação Profissional II – Gastronomia, Produção, Alimentos e Confeitaria.  

Nome  
Tema 

 
Horário 

ORESTES SANTOS DA CRUZ Tema: Segurança 
Aplicada à Operação da 
Cozinha.  

13:40 
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Cargo: Instrutor de Educação Profissional II – Gestão e Comércio  

Nome  
Tema 

 
Horário 

CARINA ANGELICA DOS SANTOS Tema: Formas 
alternativas de Geração 
de Trabalho e Renda, com 
enfoque na juventude e 
informações sobre o 
mercado e o mundo do 
trabalho.  

14:05 

LUCAS LAMONIER SILVA SANTOS 14:30 

RAQUEL RODRIGUES ROCHA 14:55  

 

 

Cargo: Instrutor de Educação Profissional II – Segmento Gestão - Aprendizagem  

 
Nome 

 
Tema 

 
Horário 

FRANCO FERREIRA MAIA  Tema: Formas 
alternativas de Geração 
de Trabalho e Renda, com 
enfoque na juventude e 
informações sobre o 
mercado e o mundo do 
trabalho  

15:20 

RAQUEL SANTANA FONTES NASCIMENTO 15:45 

THIAGO CARLOS DE ANDRADE 16:10 

 

Aracaju/SE, 20 de outubro de 2021.


