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O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Administração Regional em Sergipe, em 

conformidade com o Edital 002/2022 – Aracaju, publicado em 17/01/2022 CONVOCA os candidatos 

habilitados na 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, para a 3ª Etapa - Avaliação de Habilidades 

Comportamentais - de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada presencialmente no dia 16 

de fevereiro de 2022, conforme informações abaixo: 

 

DATA DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES 
COMPORTAMENTAIS 

 

16 de fevereiro de 2022.  

 
 
LOCAL 

 

Sede do SENAC/SE, entrada pela rua Vila Cristina, 

nº 81, bairro São José, Aracaju/SE.  

HORÁRIO DE ABERTURA DA SALA  08h30min. 

HORÁRIO DE INÍCIO DA AVALIAÇÃO 09h00.  

DURAÇÃO MÁXIMA 04h00.  

SALA Auditório 

 
INSTRUÇÕES GERAIS:  
 
1- Esta etapa consistirá em dinâmica de grupo avaliando o perfil do candidato. 

2- Serão avaliados os seguintes aspectos: liderança, proatividade, agilidade, dinamismo, criatividade, 

relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, atenção concentrada e sociabilidade. 

3- A duração da dinâmica de grupo será de no máximo 04 (quatro) horas e será aplicada presencialmente 

no dia 16 de fevereiro às 09h00.  

 4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, observando o horário oficial da cidade de 

Aracaju/SE, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente,  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. 

5- 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. 

      6- 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. 

     7- Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 

Documento, conforme subitem 4.2.6 do Edital. 
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     8- Ao candidato só será permitida a realização da Avaliação de Habilidades Comportamentais na respectiva 

data e horário divulgado nesta Convocação. 

9-Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, depois do horário previsto para início 

da avaliação. 

10- Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação. 

     11- O candidato que não comparecer a esta etapa de avaliação, no local, na data e no horário indicado para 

sua realização, será eliminado. 

     12- No momento da Avaliação de Habilidades Comportamentais, não será permitido o uso de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações. Caso seja identificado que o candidado está usando de algum desses 

recursos,  consequentemente, o mesmo será excluído do Processo Seletivo. 

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 avaliação como 

justificativa de sua ausência. 

     15-Qualquer dúvida referente a esta Convocação deverá ser encaminhada para o e-mail 

processoseletivo@se.senac.br  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.  

 

 

Aracaju/SE, 14 de fevereiro de 2022 .


