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A Presidência do Conselho Regional e a Direção Regi onal do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial  – SENAC, Administração Regional em Sergipe, nos termo s das Resoluções SENAC nº 
875/2008 e 885/2009 e demais disposições concernent es à matéria, faz saber que estarão abertas às 
inscrições para  Processo Seletivo , destinado ao provimento de vagas para as funções Administrativas e 
de Instrutores, nas diversas áreas de atuação e que será regido pelas disposições deste Edital, tendo como 
entidade responsável a Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA , empresa contratada na 
forma do Contrato n° 48/2011. 
 

I - Das Disposições Preliminares 
    1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas para funções Administrativas e de Instrutores, 

nos diversos eixos de atuação do SENAC, indicadas neste Edital, bem como das que vierem a ocorrer no 
período de validade da Seleção.  
1.2. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano para as funções de instrutor e para as 
funções administrativas, contados da data da respectiva homologação do resultado, podendo este prazo, 
antes de esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração do SENAC/SE. 
1.2.1. O Processo Seletivo para o cargo de Instrutor destina-se a selecionar candidatos para serem 
contratados em caráter temporário. 
1.3. Após a homologação do resultado do Processo Seletivo, o SENAC/SE, convocará, através de Edital 
publicado no site www.se.senac.br, os candidatos habilitados, por ordem de classificação final e por função, 
para contratação. 
1.3.1. Os candidatos aprovados na Seleção homologada em 0 1/06/2010, terão suas classificações 
preservadas independentemente dos novos selecionado s. 
1.4. Será excluído do Processo Seletivo o candidato convocado que não comparecer dentro do prazo 
estipulado na convocação, devendo ser convocado o candidato que imediatamente o suceder na ordem de 
classificação, conforme disposto no capítulo XIII deste Edital. 
1.4.1. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que ao ser convocado para admissão não tiver 
disponibilidade de horário para o exercício da função no SENAC. 
1.4.2. Os candidatos inscritos para a Unidade Móvel deverão ter disponibilidade para viajar dentro do 
Estado de Sergipe. 
1.4.3. Os candidatos inscritos para as Unidades do Interior (Itabaiana/ Tobias Barreto/ Lagarto) serão 
lotados nas respectivas Unidades, sem qualquer adicional de salário, caso o candidato aprovado seja de 
outro domicílio. 
1.5. O acompanhamento das publicações referentes ao processo seletivo é de responsabilidade exclusiva 
do candidato.  
1.6. O Processo Seletivo será constituído de Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório 
para todas as funções, abrangendo os programas descritos no Anexo Único, de Prova Didática  para as 
funções de Instrutores, de caráter eliminatório e classificatório, constando de uma aula de 30 (trinta) 
minutos e de Prova de Título para as funções de nível superior. 
1.7. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo (CF Art. 
37, VII: CE VI e Decreto Federal nº. 3298 de 20/12/99) desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, ficando-lhes reservadas 5%(cinco) das vagas que 
forem sendo ofertadas para os cargos, durante o prazo de validade do processo seletivo, observando-se a 
ordem de classificação para os cargos oferecidos. Os interessados deverão observar e atender aos 
procedimentos determinados para inscrição, previstos no presente Edital. 
II – Das funções, pré-requisitos, local da vaga, re gime de trabalho, remuneração/carga horária e 
valor da taxa de inscrição. 
2.1. As funções, os pré-requisitos exigidos, o local das vagas, o regime de trabalho, a remuneração e o 
valor da taxa de inscrição, são os estabelecidos no quadro abaixo. 
2.1.1. O SENAC remunerará os instrutores por hora-aula, conforme Relação de Cargos e Vagas, contida no 
quadro seguinte. 
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Função de Instrutores  
Nível Superior  

CÓDIGO 
EIXO/ 

CURSOS 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 

 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

102 

Apoio 
Pedagógico 

Especialização 
em Docência 

para Educação 
Profissional e 
Cursos afins 

Mestrado em Educação 
com Experiência em 

Educação Profissional 
(Trabalho e Educação, 

Legislação da Educação 
Profissional, etc) e 
Metodologia EaD 

ARACAJU 20 horas 
Semanais 1.796,00 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

103 

Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Especialização 
em Educação 
Ambiental e 
Cursos afins. 

Mestrado em Educação 
Ambiental com Experiência 

em Metodologia EaD 
ARACAJU 20 horas 

Semanais 1.796,00 
CADASTRO 
RESERVA 48,00 

104 

Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Técnico em 

Nutrição 

Graduação em 
Nutrição 

ARACAJU Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

105 

Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Técnico em 
Enfermagem 

Graduação em 
Enfermagem 

ITABAIANA Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

106 

Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Técnico em 
Enfermagem 

Graduação em 
Enfermagem 

TOBIAS  
BARRETO 

Hora 
Aula 16,20 

01 VAGA + 
CADASTRO 
RESERVA 

48,00 

107 

Ambiente 
Saúde e 

Segurança 
Programa de 

Alimentos 
Seguros 

Graduação na Área de 
Gastronomia, Nutrição 

ou Engenharia de 
Alimentos com 

Certificação do “PAS” 
como Consultor. 

ARACAJU Hora 
Aula 

16,20 
CADASTRO 
RESERVA 48,00 

108 

Gestão e 
Negócios 
Vendas e 
Logística 

Graduação em 
Administração com 

Experiência em Vendas 
e Logística 

LAGARTO Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

109 

Gestão e 
Negócios 

Aprendizagem 
Comercial 

 

Graduação em Serviço 
Social ou Pedagogia 
com Experiência em 

Trabalhar com 
Adolescentes 

LAGARTO Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

110 

Gestão e 
Negócios 

Licitações e 
Contratos e 

Pregão 
Eletrônico e 
Presencial 

Graduação em Ciências 
Contábeis com Experiência 
comprovada em Licitações 

e Contratos; Pregão 
Eletrônico e Presencial 

ARACAJU Hora 
Aula 16,20 

01 VAGA + 
CADASTRO 
RESERVA 

48,00 

111 

Gestão e 
Negócios 

Técnico em 
Reciclagem 

Graduação 
preferencialmente em 
Geografia, Biologia ou 

Geologia com 
Especialização na área 

ambiental 

ARACAJU Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

112 

Ambiente, 
Saúde 

e Segurança 
Técnico em 

Óptica 

Ensino Superior 
Completo com Formação 

de Técnico em Óptica, 
preferencialmente com 
experiência profissional 

na área 

ARACAJU Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 
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Função de Instrutores  
Nível Superior  

CÓDIGO 
EIXO/ 

CURSOS 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 

 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

113 
Tecnologia 
Educacional 
Português 

Ensino Superior 
Completo em 

Letras/Português 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

16,20 
CADASTRO 
RESERVA 48,00 

114 
Tecnologia 
Educacional 
Matemática 

Ensino Superior 
Completo em 

Matemática Licenciatura 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 16,20 

CADASTRO 
RESERVA 48,00 

 
Funç ões Admini strativas  

Nível Superior  

CÓDIGO 
ÁREA/ 

FUNÇÃO 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 

 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

200 

DDI 
Informática 

Assistente de 
Informática 

(Administrador 
de Redes) 

Graduação em Tecnologia 
da Informação com 

Certificação Microsoft MCF 
concluído, Experiência com 
Equipamentos e Softwares 
mais utilizados em Redes 
de Médio e Grande Porte 

ARACAJU 40 horas 
Semanais 1.670,00 CADASTRO 

RESERVA 48,00 

201 

DDI 
Informática 

Assistente de 
Informática 

(Programador 
de Sistemas) 

Graduação em Tecnologia 
da Informação com 

Experiência em 
Modelagem de Sistemas 

(Clássica e UML, 
Linguagem WEB Orientada 

à Objetos (Java ou .Net), 
Banco de Dados MYSQL e 

MS-SQL SERVER. 
Desenvolvimento e 

Gerenciamento de Projetos 
(PM-BOOK/MS PROJET) 

ARACAJU 40 horas 
Semanais 

1.670,00 CADASTRO 
RESERVA 48,00 

202 

DEP 
Educacional 
Analista de 
Formação 

Profissional 

Graduação em Pedagogia 
com Experiência 
Administração e 

Supervisão Escolar 

ARACAJU 40 horas 
Semanais 1.808,00 CADASTRO 

RESERVA 48,00 

203 

DIF 
Assistente de 
Administração 
com Ênfase 
em Finanças 

 

Graduação em Economia 
ou Administração com 
Experiência nas áreas: 

financeira e contábil 

ARACAJU 40 horas 
Semanais 1.288,00 CADASTRO 

RESERVA 48,00 

204 

DIF/DGA 
Assistente de 
Administração 
com Ênfase 

Contabilidade 
e Serviços de 

Pessoal 

Graduação em Ciências 
Contábeis ou 

Administração com 
Experiência nas áreas: 

contábil, de pessoal e de 
suprimentos. 

ARACAJU 40 horas 
Semanais 

1.288,00 CADASTRO 
RESERVA 48,00 
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Função de Instrutores  
Nível Médio  

CÓDIGO 
EIXO/ 

CURSOS 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

VALOR 
HORA/AULA 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

300 
Infraestrutura 

Instalador 
Hidráulico 

Ensino Médio 
Técnico em Edificações, 

com Experiência em 
Instalação Hidráulica 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

301 
Infraestrutura 

Instalador 
Hidráulico 

Ensino Médio 
Técnico em Edificações, 

com Experiência em 
Instalação Hidráulica 

ITABAIANA Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

302 
Infraestrutura 

Instalador 
Elétrico 

Ensino Médio 
Técnico em 

Eletrotécnica, com 
Experiência em 

Instalação Elétrica 
Predial 

 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

303 
Infraestrutura 

Instalador 
Elétrico 

Ensino Médio 
Técnico em 

Eletrotécnica, com 
Experiência em 

Instalação Elétrica 
Predial 

ITABAIANA Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

304 
Infraestrutura 

Instalador 
Elétrico 

Ensino Médio 
Técnico em 

Eletrotécnica, com 
Experiência em 

Instalação Elétrica 
Predial 

LAGARTO Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

305 
Infraestrutura 

Instalador 
Elétrico 

Ensino Médio 
Técnico em 

Eletrotécnica, com 
Experiência em 

Instalação Elétrica 
Predial 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

306 

Ambiente, 
Saúde  

e Segurança 
Cabeleireiro 

Ensino Médio Completo 
com Curso de 
Cabeleireiro LAGARTO Hora 

Aula 
12,96 CADASTRO 

RESERVA 33,00 

307 

Ambiente, 
Saúde 

e Segurança 
Cabeleireiro 

Ensino Médio Completo 
com Curso de 
Cabeleireiro 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

308 

Ambiente, 
Saúde 

e Segurança 
Cabeleireiro 

Ensino Médio Completo 
com Curso de 
Cabeleireiro 

ITABAIANA Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

309 

Ambiente, 
Saúde 

e Segurança 
Depilação 

Ensino Médio Completo 
com Curso de Depilador 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

310 

Ambiente, 
Saúde 

e Segurança 
Manicura/Pedi

cura 

Ensino Médio Completo 
com Curso de Manicura 

e Pedicura 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

311 
Hospitalidade 

e Lazer 
Confeiteiro 

Ensino Médio Completo 
com Curso e Experiência 

Comprovada como 
Confeiteiro 

ARACAJU Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 

312 

Informação e 
Comunicação 

Informática 
Básica e 

Avançada 

Ensino Médio Completo 
com Experiência 
Comprovada em 

Windows/Word/Excel 
Básico e Avançado 

Internet 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

12,96 CADASTRO 
RESERVA 33,00 
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Funç ões Administrativas  
Nível Médio  

CÓDIGO 
ÁREA/ 

FUNÇÃO 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA  
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE TRABA 

LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 

 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

400 

Áreas: 
Contábil, de 
Pessoal e de 
Suprimentos 
Auxiliar de 

Administração 
 

Ensino Médio Completo 
com Conhecimento de 

Informática (Domínio de 
Word, Excel e Internet), 

com Experiência em 
Serviços de Pessoal, 

Contabilidade e 
Suprimentos. 

ARACAJU 40 Horas 
Semanais 

963,00 
CADASTRO 
RESERVA 33,00 

401 

Áreas: 
Atendimento e 
Educacional 
Auxiliar de 

Administração 

Ensino Médio Completo 
com Conhecimento de 

Informática (Domínio de 
Word, Excel e Internet), 

com Experiência em 
Serviços Administrativos 

 

ARACAJU 40 Horas 
Semanais 963,00 

CADASTRO 
RESERVA 33,00 

402 

DDI 
Informática 
Técnico em 
Suporte e 

Manutenção 
de 

Computadores 

Ensino Médio/Técnico 
Completo ou Cursando 
Nível Superior na Área 

de Informática (Sistemas 
de Informação, Ciência 

da Computação, 
Licenciatura em 

Informática, 
Desenvolvimento de 

Sistemas para WEB e 
cursos afins 

ARACAJU 40 Horas 
Semanais 963,00 

CADASTRO 
RESERVA 33,00 

 

Função de Instrutores  
Nível Fundamental  

CÓDIGO 
EIXO/ 

CURSOS 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 
VALOR 

HORA/AULA 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

500 

Produção 
Cultural e 

Design 
Costureiro 

 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Corte e Costura e Peças 
íntimas 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

501 

Produção 
Cultural e 

Design 
Costureiro 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Corte e Costura e Peças 
Íntimas 

LAGARTO Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

502 

Produção 
Cultural e 

Design 
Bordados 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Artesanato - Bordados 

TOBIAS 
BARRETO 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

503 

Produção 
Cultural e 

Design 
Serigrafia 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Impressão em 
Serigrafia 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

504 

Produção 
Cultural e 

Design 
Serigrafia 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Impressão em 
Serigrafia 

ITABAIANA Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

505 

Produção 
Cultural e 

Design 
Tapeçaria 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Artesanato - Tapeçaria 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 
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Função de Instrutores  
Nível Fundamental  

CÓDIGO 
EIXO/ 

CURSOS 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE 

TRABA 
LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 
VALOR 

HORA/AULA 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

506 

Produção 
Cultural e 

Design 
Tapeçaria 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Artesanato - Tapeçaria 
ITABAIANA Hora 

Aula 
10,00 CADASTRO 

RESERVA 18,00 

507 

Produção 
Cultural e 

Design 
Flores 

Ornamentais 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 
Confecção de Flores 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

508 

Produção 
Cultural e 

Design 
Embalagens 

para Presentes 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Confecção de 
Embalagens para 

Presentes 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

509 

Produção 
Cultural e 

Design 
Artesanato 

com Garrafas 
Pet e Jornais 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 

Artesanato com Garrafas 
Pet e Jornais 

ITABAIANA Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

510 

Infraestrutura 
Pintura e 

Textura em 
Parede 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 
Pintura e Textura em 

Parede 
 

UNIDADE 
MÓVEL 

Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

511 

Infraestrutura 
Pintura e 

Textura em 
Parede 

Ensino Fundamental 
com Experiência em 
Pintura e Textura em 

Parede 

ITABAIANA Hora 
Aula 

10,00 CADASTRO 
RESERVA 18,00 

 
Funç ões Administrativa s 

Nível Fundamental  

CÓDIGO 
ÁREA/ 

FUNÇÃO 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA  
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

LOCAL DA 
VAGA 

REGIME 
DE TRABA 

LHO 

REMUNE 
RAÇÃO 

 

Nº DE 
VAGAS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

R$ 

600 

DGA/Serviços 
Gerais 

Auxiliar de 
Serviços 

Gerais com 
Ênfase em 

Manutenção 

Ensino Fundamental 
completo; Experiência 

comprovada em 
Manutenção Geral 

(Elétrica, Hidráulica e 
Predial) 

ARACAJU 40 Horas 
Semanais 653,00 

CADASTRO 
RESERVA 18,00 

 
III - Das Inscrições 
3.1. São requisitos para a inscrição, a serem comprovados no ato da contratação: 

a) Ter nacionalidade brasileira. 
b) Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos. 
c) Possuir e comprovar o pré-requisito para o Cargo e o registro do órgão de classe competente, caso 

existente, desde que as atribuições da função pretendida exijam o respectivo registro, com o 
comprovante de quitação da anuidade devidamente paga, à época da nomeação. 

d) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, se do sexo masculino, do 
serviço militar. 

e) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 
f) Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal. 
g) Possuir aptidão física e mental. 
h) Cumprir as exigências contidas neste Edital e ser aprovado em todas as etapas nele previstas. 

3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
3.3. As inscrições serão realizadas via Internet no período de 25 de janeiro a 15 de fevereiro de 2012 .  
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3.4. Para se inscrever o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br durante o período de 
00h00min do dia 25 de janeiro às 23h59min do dia 15 de fevereiro  de 2012, imprimir o edital do processo 
seletivo, ficar ciente das normas estabelecidas neste edital e seguir as orientações contidas na tela. 

a) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo. 
b) Imprimir o Boleto bancário.  
c) O Boleto bancário só será impresso durante o período das inscrições . Após o encerramento 

das inscrições o boleto não  ficará disponível para impressão.  
d) Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação 

Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento constan te no documento. O 
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.  

e) Acessar o site após 72h do pagamento da taxa de inscrição para imprimir o comprovante de 
inscrição, digitando o nº. do CPF e a data do nascimento, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. 

3.4.1. As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a compensação do boleto bancário.  
3.4.1.1. O pagamento das inscrições deverá ser efetuado nas agências da rede bancária, por meio do 
boleto gerado no ato da inscrição na internet para a respectiva comprovação de pagamento pelas 
instituições bancárias. 
ATENÇÃO: a inscrição só será efetivada após a confir mação do pagamento feito por meio do boleto bancári o. 
3.4.2. A CONCEPÇÃO Consultoria Técnica Especializada e o SENAC/SE não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
3.4.3. O descumprimento das instruções para inscrições via Internet implicará a não efetivação da mesma. 
3.4.4. O pagamento só poderá ser efetivado nas agências bancárias, via boleto bancário. Não é permitido 
depósito em envelope nos caixas eletrônicos.  
3.4.5 Antes de efetuar a inscrição, via Internet, o candidato deverá conhecer o Edital nº. 002/2012, 
disponível em formato eletrônico nos sites www.concepcaoconcursos.com.br e www.se.senac.br e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não será aceita a solicitação de inscrição que 
não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital. A inscrição do candidato implica no conhecimento 
e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
3.5. Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile (fax), condicional e/ou extemporânea ou por 
qualquer outra via que não especificada neste Edital. 
3.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga, em hipótese alguma. 
3.7. A qualquer tempo, o  SENAC  poderá determinar a anulação da inscrição, das provas, da contratação e da 
posse do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas 
provas ou nos documentos apresentados. 
3.8. As inscrições indeferidas serão divulgadas nos sites  www.concepcaoconcursos.com.br e www.se.senac.br 
3.9. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
amparados pelo Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de 
outubro de 2008. 
3.9.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar: 
3.9.1.1. Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata 
o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.9.1.2. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 
3.9.1.3. A isenção deverá ser solicitada, mediante preenchimento de formulário de requerimento, disponível 
no site da Concepção, até o dia 30 de janeiro de 2012 . 
3.9.1.4 A solicitação de isenção só poderá ser feita pelo candidato devidamente cadastrado (inscrito)  no 
site da Concepção na forma do item 3.4 
3.9.2. A Concepção Consultoria Técnica Especializada  consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
3.9.3. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do/a candidato/a, 
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação da seleção 
pública, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n° 83.936, de 6 de s etembro de 1979. 
3.9.4. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

a. omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b. fraudar e/ou falsificar documentação; 
c. pleitear a isenção, fora do prazo estabelecido no subitem 3.9.1.3;   
d. não atenda os critérios estabelecidos neste edital. 



                                           
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAC - SERGIPE 
                                                EDITAL Nº 02/2012 de 16 de janeiro de 2012 
                             Seleção para proviment o de Funções Docentes e Administrativas 
______________________________________________________________________________________ 
                          

8 

 

 

3.9.5. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, sedex, via fax ou via 
correio eletrônico. 
3.9.6. Cada pedido de isenção será analisado e apreciado pela CONCEPÇÃO. 
3.9.7. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição, a CONCEPÇÃO 
divulgará, no endereço eletrônico www.concepcaoconcursos.com.br, na data provável de 09 de fevereiro 
de 2012, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os 
candidatos que não tiverem seu pedido atendido terão até o dia 15 de fevereiro de 2012,  para efetivação 
do pagamento da taxa de inscrição e confirmação de seu interesse em permanecer inscrito no Processo 
Seletivo. 
3.9.8. Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
3.9.9. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma estabelecida no subitem 3.9.7., estará automaticamente excluído 
do Processo Seletivo. 
3.10. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá requerer, 
no ato da inscrição, os recursos necessários e, ainda, enviar, até o dia 15 de fevereiro de 2012 , 
impreterivelmente, para a Concepção Consultoria Técnica Especializada no endereço: Rua Alceu Amoroso 
Lima, 470 sala 710/711 Ed. Empresarial Niemeyer, Caminho das Árvores. CEP 41820-770 Salvador-BA, 
laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo 
critérios de viabilidade e razoabilidade. 
3.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará as provas. 
3.12. Não serão permitidos a realização e o pagamento da Inscrição de forma diferente do determinado no 
presente Edital 
3.13. Não será acatado o pagamento feito em envelope, em Caixa Rápido, em cheque, por depósi to em 
conta ou por transferência bancária , ficando a inscrição sem efeito, se assim for feito.  
3.14. São 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.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
3.15. As informações prestadas na Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se 
ao SENAC/SE ou à Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda. o direito de excluir do Processo 
Seletivo aquele que não preencher esse documento de forma completa e correta e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos ou incorretos. 
3.16. As inscrições indeferidas serão divulgadas nos sites www.concepcaoconcursos.com.br e www.se.senac.br. 
 

IV - Das Inscrições para Candidatos – Pessoas com D eficiência 
4.1. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no Artigo 5º, da Lei nº 8112/90 e pelo Decreto 
Federal nº 3.298, de 20.12.1999, poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas 
as pessoas com deficiência, fazendo sua opção no campo apropriado da Ficha de Inscrição e efetuando 
sua inscrição nas mesmas formas do Capítulo III do presente Edital. Para as funções destinadas a 
cadastro reserva, as vagas para pessoas com deficiência poderão surgir durante o período de validade 
deste processo seletivo. 
4.2. Antes de realizar sua inscrição, o candidato – pessoa com deficiência, deverá observar a síntese das 
atribuições do cargo pretendido, conforme disposto no Capítulo II deste Edital, para verificar a 
compatibilidade da deficiência para com o exercício do cargo. 
4.2.1. Serão consideradas pessoas com deficiência àquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas nos Artigos 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99. 
4.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
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4.4. Nos termos estabelecidos pelo Decreto de nº 3.298 de 20/12/1999, o candidato inscrito como pessoa 
deficiência deverá registrá-la na Ficha de Inscrição, e, ainda, enviar, até o dia 15 de fevereiro de 2012 , 
impreterivelmente, para a Concepção Consultoria Técnica Especializada no endereço: Rua Alceu Amoroso 
Lima, 470 sala 710/711 Ed. Empresarial Niemeyer, Caminho das Árvores. CEP 41820-770 Salvador-BA, 
Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. 
4.4.1. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do item 4.4, atendimento especial, no 
ato da inscrição, para o dia de realização de provas, indicando as condições de que necessita para a 
realização destas, conforme previsto no art. 40 §§ 1° e 2°, do Decreto 3.298/99 e suas alterações. 
4.4.2. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá requerer, 
no ato da inscrição, os recursos necessários e, ainda, remeter via postal, até o dia 15 de fevereiro de 
2012, impreterivelmente, para a Concepção Consultoria Técnica Especializada no endereço: Rua Alceu 
Amoroso Lima, 470 sala 710/810 Ed. Empresarial Niemeyer, Caminho das Árvores. CEP 41820-770 
Salvador-BA, laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será 
atendida segundo critérios de viabilidade e razoabilidade. 
4.5. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados nos subitens 4.4.1 e 4.4.2 seja qual 
for o motivo alegado, dentro do prazo do período indicado, serão considerados como não portadores de 
deficiência e não terão a prova preparada, sejam quais forem os motivos alegados, estando impossibilitado 
de realizar a prova. 
4.6. A pessoa com deficiência participará de concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne:  

I. ao conteúdo das provas;  
II. à avaliação e aos critérios de aprovação;  

III. ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV. à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

     4.7. A publicação do resultado final da Seleção será feita em duas listas, contendo a primeira a 
classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a 
classificação destes últimos. 
4.8. Após a publicação da lista de classificação, o candidato aprovado como pessoa com deficiência será 
convocado, de acordo com o número de vagas previsto no Capítulo II item 2.1., quando houver, para 
submeter-se à Perícia Médica para comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de sua 
compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 
4.8.1. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se não eliminados na seleção, serão 
convocados para se submeter à perícia médica, a ser realizada no SENAC/SE, promovida por equipe 
multiprofissional de responsabilidade do SENAC/SE que verificará sobre a sua qualificação como 
deficiente, bem como sobre a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, 
nos termos do art. 43 do Decreto 3.298/99 e suas alterações. 
4.8.1.1. A não observância do disposto no item acima, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais 
condições. 
4.9. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas as pessoas com deficiência, quando 
ofertadas, estas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência, com estrita observância 
da ordem de classificação final, por cargo. 
4.10. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 
 

V - Da Confirmação da Inscrição 
5.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala), cargo, função, assim como orientações para realização das provas, 
estarão disponíveis, a partir do dia 16 de março de 2012 , no site da Concepção  
www.concepcaoconcurso.com.br devendo o candidato efetuar a impressão desta Confirmação de 
Inscrição.  
5.2 Caso o candidato, ao consultar a Confirmação de Inscrição, constate que sua inscrição não foi aceita, 
deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Concepção , através de e-mail 
concepcao@concepcaoconcursos.com.br ou telefone (71) 3011 1814, no horário de 9h às 16h, 
considerando-se o horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 19 de março de 2012 . 
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5.2.1 No caso de a inscrição do candidato não ter sido aceita em virtude de falha por parte da rede bancária 
na confirmação de pagamento do boleto da inscrição, bem como em outros casos onde os candidatos não 
participarem para a ocorrência do erro, os mesmos serão incluídos em local de provas especial, que será 
disponibilizado no site da Concepção , bem como comunicado diretamente aos candidatos. Seus nomes 
constarão em listagem à parte no local de provas, de modo a permitir um maior controle para a verificação 
de suas situações por parte da organizadora. 
5.2.2 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pela Concepção com o intuito 
de se verificar a pertinência da referida inscrição. Constatada a improcedência da inscrição, esta será 
automaticamente cancelada, não cabendo reclamação por parte do candidato eliminado, 
independentemente de qualquer formalidade, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, 
ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas. 
5.2.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 5.2 deste Edital não serão considerados, 
prevalecendo para o candidato as informações contidas na Confirmação de Inscrição e a situação de 
inscrição do mesmo, posto que é dever do candidato verificar a confirmação de sua  inscrição, na 
forma estabelecida neste Edital . 
5.3 Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser 
comunicados apenas  no dia e na sala de realização das provas. 
5.4 A Confirmação de Inscrição não  será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato da 
inscrição. É de responsabilidade exclusiva do candidato  a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
 

VI – Da Prova Objetiva 
6.1. A Prova Objetiva constará de 20 (vinte) questões  de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta, 
que serão elaboradas e distribuídas, de acordo com as funções e o conteúdo programático especificado no 
Anexo Único, conforme disposto no quadro a seguir: 
  

Quadro de Provas 
 

Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

INSTRUTOR DE NÍVEL SUPERIOR 
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos 10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
 

Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO 
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos  10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
 

Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

INSTRUTOR DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos  10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
 

Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

ADMINISTRATIVA DE NÍVEL SUPERIOR  
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos  10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
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Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

ADMINISTRATIVA DE NÍVEL MÉDIO  
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos  10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
 

Função  Provas No. 
Questões Peso Total de 

Pontos 

ADMINISTRATIVA DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
Português 10 4,0 40 

Conhecimentos Específicos  10 6,0 60 

TOTAL 20  100 
 
6.2. O programa/conteúdo programático das provas objetivas para os diversos cargos compõem o Anexo 
Único do presente Edital. 
6.2.1. O Anexo Único, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá 
ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado. 
6.3 O SENAC Sergipe e a Concepção , não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes a este Processo Seletivo no que tange ao conteúdo programático. 
6.4 As questões das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade 
de raciocínio. 
VII - Da Realização da Prova Objetiva 
7.1. A Prova Objetiva, a ser aplicada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, está prevista para o 25 de 
março de 2012 .  
7.1.2. Em edital específico a Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda . convocará os inscritos, 
indicando data, local e horário das provas. 
7.1.3. A convocação de que trata o subitem 7.1.2 será divulgada nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e 
www.se.senac.br. 
7.2. A partir do dia 16 de março de 2012 o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br e 
imprimir o Cartão de Informação do Candidato – CIC, para conhecimento do dia, horário e local de realização das 
provas.  
7.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação do seu local de prova. 
7.2.2. Não será permitido sob nenhuma hipótese, a alteração de Cargo e Local de realização de Prova. 
7.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização de sua prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário fixado para o fechamento dos portões e início das provas. Será vedado o acesso 
depois de encerrado o tempo estabelecido no Edital de Convocação. O candidato deverá estar munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. 
7.3.1. O ingresso do candidato ao local de realização de sua prova far-se-á mediante apresentação 
obrigatória do Documento Original de Identidade (o mesmo utilizado para inscrição), que deverá estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
7.4. O candidato somente terá acesso ao local da realização das provas se munido do documento hábil de 
identidade. Como não ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, 
ainda que autenticadas.  

 7.5. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 
original, na forma definida no subitem 3.14 Capítulo III, não poderá fazer as provas e será automaticamente 
eliminado da seleção. 

  7.6. Caso julgue conveniente, a Concepção Consultoria Técnica Especializada procederá, como forma de 
identificação, à coleta de impressões digitais do candidato presente à prova.  
7.7. Não será permitida a realização da prova fora do local, horário e data designados, importando na 
ausência do candidato e sua eliminação automática. 
7.8. A Prova terá duração máxima de 02 (duas) horas .  
7.9. Não será permitida a saída de candidatos antes de transcorrida 1 (uma) hora do início da prova, por 
motivo de segurança. 
7.10. Os candidatos somente poderão levar o Caderno de Questões na última hora faltante para o término 
das provas.  
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7.11. Antes de iniciar sua prova, o candidato deverá obrigatoriamente ouvir e acatar as orientações 
transmitidas pelos Fiscais de Sala, ler atentamente as orientações contidas no seu Caderno de Questões, 
no qual constarão informações sobre procedimentos de natureza vinculatória, complementares à realização 
da Prova. 
7.12. O candidato não poderá alegar, em qualquer momento, o desconhecimento das orientações e 
informações referidas no item anterior do presente Edital. 
7.13. Dentro do estabelecimento de realização da prova não será permitido ao candidato o uso de 
celulares, pager, máquinas calculadoras ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. 
7.14. Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, na Folha de Respostas Óptica, sendo de sua inteira responsabilidade: 

a) o preenchimento correto dos campos ópticos, que deverão ser preenchidos conforme as instruções 
especificadas no caderno de questões, contidas também na própria Folha. 

b) os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas Óptica, 
consideradas como tais: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de 
marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo determinado e 
marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

7.15. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, a sua Folha de 
Respostas Objetivas. 

7.15.1. A Folha de Respostas é o documento oficial para correção dos resultados marcados pelo candidato, 
que é o responsável pela sua entrega ao fiscal da sala, após concluir as Provas.  
7.16.  Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao 
processo seletivo no estabelecimento onde estejam sendo aplicadas as provas. 
7.17.  Será eliminado, sumariamente, da Seleção o candidato que: 

a) não atender aos procedimentos determinados para realização da inscrição, conforme previsto no 
presente Edital; 

b) não comparecer nas datas, locais e horários determinados para a realização das Provas seja qual 
for o motivo alegado;  

c) apresentar-se após o horário estabelecido para o fechamento dos portões;  
d) não apresentar documento que legalmente o identifique, de acordo com o especificado nesse 

Edital; 
e) ausentar-se do local de realização de provas sem a autorização do fiscal, bem como antes de 

decorrida uma hora do início da mesma;  
f) ausentar-se da sala da Prova levando a Folha de Respostas; 
g) ausentar-se da sala da Prova levando o Caderno de Provas antes do horário permitido, ou outros 

materiais não permitidos, sem autorização;  
h) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  
i) não atingir a pontuação mínima estabelecida para as Provas;  
j) deixar de atender a qualquer uma das determinações previstas neste Edital;  
k) comunicar-se, durante as provas, com outro candidato, utilizar meios ilícitos para a sua realização 

ou praticar atos contra as normas ou a disciplina determinadas para o Processo;  
l) cometer incorreção ou descortesia para com quaisquer dos executores, seus auxiliares ou 

autoridades presentes durante a realização de qualquer etapa da Seleção;  
m) estiver portando qualquer tipo de arma (branca ou de fogo), mesmo que possua o respectivo porte 

e registro;  
n) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;  
o) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 

impresso não permitido, máquina calculadora ou similar;  
p) estiver fazendo uso de qualquer aparelho eletrônico de comunicação (bip, telefone celular, relógios 

digitais, walkman, Mp3, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou quaisquer 
outros equipamentos similares) bem como fones e protetores auriculares;  

q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  
r) não atender aos procedimentos determinados para realização da inscrição, conforme previsto no 

presente Edital.  
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VIII.  Do Julgamento da Prova Objetiva 
       8.1. As provas objetivas serão avaliadas conforme os seguintes critérios: 

8.1.1. Para as funções administrativas e de instrutor de n ível superior , 20 (vinte) questões, que 
totalizam 100 (cem) pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver o total de pontos igual ou 
superior a 40 (quarenta). 
8.1.2. Para as funções administrativas e de instrutor de n ível médio,  20 (vinte) questões, que totalizam 
100 (cem) pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver o total de pontos igual ou superior 
a 40 (quarenta). 
8.1.3. Para as funções administrativas e de instrutor de n ível fundamental,  20 (vinte) questões, que 
totalizam 100 (cem) pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver o total de pontos igual ou 
superior a 40 (quarenta). 

       8.2. O candidato inabilitado será excluído do Processo Seletivo. 
 

IX – Da Prova de Títulos 
9.1. A Prova de Títulos, cuja pontuação total é de até 15 (quinze) pontos, é de caráter classificatório e a ela 
serão submetidos os candidatos às funções administrativas e de instrutor, de nível superior, habilitados na 
Prova Objetiva. 
9.2. Os pontos apurados na Prova de Títulos serão somados ao escore atingido pelo candidato habilitado 
na Prova Objetiva e/ou Prova Prática, para o cálculo da Pontuação Final do mesmo, quando couber.  
9.2.1. A não apresentação de títulos não implicará na desclassificação do candidato, sendo atribuído nota 
zero ao candidato nesta Prova, que terá como Pontuação Final o resultado obtido na Prova Objetiva e/ou 
Prova Prática.  
9.3. A convocação estabelecendo o período para apresentação dos documentos para Avaliação de Títulos 
será feita através de Edital Específico, nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e www.se.senac.br 
9.3.1. Os candidatos convocados deverão encaminhar os documentos via Sedex ou Carta Registrada 
Simples, para a Concepção no endereço: Rua Alceu Amoroso Lima n° 470, sala 710/711, Ed. Empresarial 
Niemeyer, Caminho das Árvores, CEP 41820-770 Salvador/BA, no período determinado no edital 
específico, não se aceitando entrega em datas posteriores.  
9.3.2. Os documentos deverão ser encaminhados em fotocópias autenticadas, sem rasuras ou emendas.  
9.3.3. Os documentos deverão ser colocados em envelope devidamente identificado da seguinte forma: 
CONCEPÇÃO – PROCESSO SELETIVO DO SENAC/SE, EDITAL n° 02/2012, nome completo e cargo do 
candidato – TÍTULOS.  
9.4. Não serão avaliados os documentos encaminhados em forma ou período diferentes do estabelecido 
nesse Edital.  
9.5. Os candidatos são responsáveis pelo encaminhamento e comprovação dos títulos postos em 
julgamento. 

  9.6. Na contagem geral dos documentos apresentados, não serão computados os pontos que 
ultrapassarem o limite de pontos de cada área. 
9.7. Cada documento será considerado uma única vez e para uma única situação. 
9.8. Na comprovação da qualificação, cada certificado só poderá pontuar em uma faixa de carga horária. 
Um certificado de carga horária maior poderá ser utilizado para pontuar em faixa de carga horária menor. 
9.9. A prova da experiência profissional será feita, em fotocópias autenticadas, mediante a apresentação da 
Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de Serviço 
ou, ainda, de Declaração firmada por Órgão Gestor de Pessoal, desde que apresentem os dados de 
identificação do candidato, as datas de inicio e término do trabalho e especifiquem a função/atividade 
desempenhada para que se possa analisar a compatibilidade com o cargo ao qual o candidato concorre. 
Na hipótese de o contrato de trabalho registrado na CTPS ainda estar na sua vigência, deverá ser 
apresentada uma Declaração que informe esta condição. A Declaração, sendo no original, dispensa 
autenticação. Todos os documentos devem conter data de inicio e término da atividade, especificar a 
função/atividade desempenhada pelo candidato, constar à identificação do candidato, estar em papel 
timbrado; devidamente assinado e com o carimbo respectivo e não apresentar rasuras. Para os autônomos, 
a experiência poderá ser comprovada por declaração emitida por Cooperativa de Trabalho, Associações e 
em último caso, mediante auto-declaração. 
9.10 Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em 
Cartório, assim como aqueles que não atenderem às exigências deste Edital e não preencherem 
devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação, e que forem postados fora do período 
estabelecido. 
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9.11. Os documentos expedidos por organismos estrangeiros, para que sejam avaliados, deverão ser 
traduzidos para o Português por tradutor juramentado e revalidados de acordo com a legislação 
educacional, no caso de cursos de Pós – Graduação.  
9.12 Após o envio dos documentos não será permitida, sob qualquer alegação, a inclusão de novos 
documentos. 
9.13. Os documentos apresentados para comprovação de títulos serão incinerados após a homologação do 
resultado final da seleção. 
9.14. Em nenhuma hipótese os documentos referidos no subitem 9.13. serão devolvidos aos candidatos.   

  9.15. Serão considerados títulos os especificados nas tabelas a seguir, expedidos até a data limite para 
entrega da respectiva documentação, devidamente comprovados, desde que relacionados à formação 
específica da função à qual o candidato está concorrendo.  
 

Qualificação  Pontuação  
Unitária 

Pontuação  
Máxima 

Curso de Doutorado. 4,0 4,0 
Curso de Mestrado. 3,0 3,0 
Diploma ou Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação, com 
carga horária mínima de 360 h, realizado em instituição devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

1,5 3,0 

Pontuação máxima em qualificação = 10 pontos 

 
Experiência 

Pontuação  
Ate 02 anos  Ate 03 anos  Acima de 0 3 

anos 
Experiência comprovada na área. 3,0 4,0 5,0 

Pontuação máxima em experiência = 5 pontos 

Pontuação Máxima Total: 15 pontos 

 
Notas: 
1. Somente será comprovada a experiência em atividades correlatas às do cargo para o qual o candidato está concorrendo; 
2. As pontuações de experiência, são independentes por ano trabalhado, ou seja, não são cumulativas; 
3. A pontuação só será atribuída a cada 12 (doze) meses de efetiva atividade profissional na mesma função.  
 

X – Da Prova Prática (Didática) 
10.1. A Prova Didática, cuja pontuação total é de até 100 (cem) pontos, é de caráter eliminatório e 
classificatório e a ela serão submetidos os candidatos à função de instrutor, habilitados na Prova 
Objetiva , até a 30ª (trigésima) colocação. 
10.1.1. Os candidatos inscritos para as Funções 102 e 103, não farão a Prova Prática (Didática), pelo fato 
de não ministrarem aulas presenciais. A nota final dos candidatos habilitados será igual à soma do total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva com os pontos obtidos na Prova de Títulos. 
10.2. A prova constará de uma aula prática de 30 minutos a ser ministrada na especialidade a que o 
candidato concorre. O tema da aula será escolhido dentre os conteúdos programáticos específicos da 
função, definidos neste edital e será divulgado no edital de convocação para realização da prova didática. 
10.3. 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. 
10.4. A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a cem. 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. 
10.4.1. O plano de aula deverá ser entregue à banca examinadora em 04 (quatro) vias. 
10.5. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem um total pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta). 
10.6. Os pontos apurados na prova prática serão somados ao escore atingido pelo candidato habilitado na 
Prova Objetiva, para o cálculo da Pontuação Final do mesmo, quando couber.  
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XI - Da Classificação, do Desempate e da Divulgação  dos Resultados. 
11.1. A nota final dos candidatos habilitados será igual à soma do total de pontos obtidos na Prova Objetiva 
com os pontos obtidos na Prova de Títulos e na Prova Prática, quando couber. 
11.1.1. Para a função instrutor nível superior, a nota final dos candidatos habilitados será igual à soma do 
total de pontos obtidos na Prova Objetiva com os pontos obtidos na Prova de Títulos e na Prova Prática 
(Didática). 
11.1.2. Para a função instrutor nível médio e fundamental a nota final dos candidatos habilitados será igual 
à soma do total de pontos obtidos na Prova Objetiva com os pontos obtidos na Prova Prática (Didática). 
10.1.3. Para as funções administrativas de nível superior a nota final dos candidatos habilitados será igual à 
soma do total de pontos obtidos na Prova Objetiva com os pontos obtidos na Prova de Títulos. 
10.1.4. Para as funções administrativas de nível médio e fundamental a nota final será igual à soma do total 
de pontos obtidos na Prova Objetiva. 
11.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final, em listas de 
classificação por função. 
11.3. Será publicada a lista de candidatos aprovados no Processo Seletivo, por função, em ordem 
classificatória. 
11.4. Em caso de igualdade de pontos, originando empate na classificação, serão utilizados, quando 
couber, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
Para as funções de instrutor: 

a) Obtiver maior pontuação na prova Prática (Didática); 
b) Obtiver maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Obtiver maior pontuação na prova de Português; 
d) Tiver maior idade. 

Para as funções administrativas: 
a) Obtiver maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) Obtiver maior pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 

11.5. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto será admitido a aproximação ou o arredondamento de 
notas ou médias. 
11.6. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e 
www.se.senac.br 
 

XII - Dos Recursos 
12.1. O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito horas) da publicação de cada fase 
da seleção, (publicação dos gabaritos e respectivos resultados de cada prova) tendo como termo inicial o 
1º (primeiro) dia útil subseqüente. 
12.2. Os recursos deverão ser protocolados, tempestivamente, nas agências da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ECT, via Sedex ou Carta Registrada com AR para a Concepção Consultoria 
Técnica Especializada Ltda.,  no endereço: Rua Alceu Amoroso Lima n° 470, sala 7 10/711, Ed. 
Empresarial Niemeyer, Caminho das Árvores, CEP 41820-770 Salvador/BA. O recurso deverá estar 
fundamentado, devendo constar o nome do candidato, cargo, número de inscrição, telefone e endereço 
para correspondência. 
12.3. Será indeferido liminarmente o recurso que: 

a) estiver incompleto; 
b) não apresentar argumentação lógica e consistente; 
c) for protocolado via AR fora do prazo; 
d) for encaminhado via fax, via Internet e ou correio eletrônico ou encaminhado para endereço 

diferente do estabelecido. 
12.4. Se do julgamento dos recursos resultar anulação de questão (ões), a pontuação correspondente a 
essa (s) questão (ões), será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou não. 
 

XIII - Da Homologação, da Convocação para Proviment o das Vagas. 
13.1. O resultado final será homologado pelo Presidente do Conselho Regional do SENAC do Estado de 
Sergipe e pelo Diretor Regional do SENAC-SE e publicado, através de Jornal de grande circulação no Estado e 
através dos sites www.concepcaoconcurso.com.br e www.se.senac.br e nos Quadro de Avisos do SENAC-SE. 

     13.2. Após a homologação do resultado da seleção, o SENAC/SE convocará através de Edital específico 
publicado nos sites www.concepcaoconcurso.com.br e www.se.senac.br os candidatos habilitados, por 
ordem de classificação final e por função, na medida do surgimento das respectivas vagas. 
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    13.3. O candidato será convocado para contratação, através de correspondência direta para o endereço 
constante na ficha de inscrição, obrigando-se a comparecer ao SENAC no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data da expedição da correspondência sob pena de, não o fazendo, por qualquer motivo, ser 
convocado o próximo candidato, na ordem rigorosa de classificação. 

     13.4. O candidato convocado somente poderá ser contratado após inspeção médica, realizada pelo médico 
do trabalho contratado pelo sistema FECOMÉRCIO (Federação/SENAC/SESC), na qual for julgado apto 
física e mentalmente, bem como mediante a apresentação de toda a documentação comprobatória dos 
requisitos exigidos no capítulo XIII. 

     13.5. O candidato contratado não poderá pleitear qualquer vantagem pecuniária, por não residir na 
localidade onde ocupará a vaga. 

 

XIV – Da Contratação 
        14.1. Requisitos básicos para contratação: 

            14.1.1. Ter sido HABILITADO no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital. 
            14.1.2. Ter sido considerado APTO na avaliação médica. 

14.1.3. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos.  

            14.1.4. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 
14.1.5. Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício da função para a qual se inscreveu na 
seleção conforme disposto no subitem 2.1. ou experiência comprovada através do registro na CTPS ou 
auto-declaração nos casos de profissionais autônomos, para os cursos essencialmente práticos. 

         14.1.6. Ter idade mínima de 18 anos. 
         14.17. Apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: RG; CPF; Título de Eleitor; Carteira de 

Trabalho; PIS; comprovante de residência com bairro e CEP; Certidão de Nascimento ou de Casamento 
(conforme o respectivo estado civil); Certidão de Nascimento dos filhos menores que 24 anos (para maiores 
de 21 anos apresentar também o atestado escolar).    
 

XV - Das Disposições Finais 
15.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e 
de que aceita as condições da seleção, tais como se acham estabelecidas na legislação pertinente e neste 
Edital. 

    15.2. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou de outra natureza, ocorridas no 
decorrer do processo seletivo, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se 
todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

     15.3. Não poderão participar do Processo Seletivo ex-empregados do Sistema FECOMÉRCIO 
(Federação/SENAC/SESC) demitidos por justa causa e/ou desligados por motivos circunstanciados e 
registrados pelo superior hierárquico da Instituição, bem como parentes até o terceiro grau (afim ou 
consanguíneo) do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional, e do Conselho 
Fiscal ou dos Conselhos Regionais do SESC ou do SENAC, bem como de dirigentes de entidades sindicais 
ou civis do comércio, patronais ou de empregados (Art. 44 da Legislação do SENAC). 

     15.3.1. A proibição é extensiva, nas mesmas condições, aos parentes de servidores dos órgãos do SENAC 
ou do SESC. 

    15.4. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
contratação, cabendo exclusivamente ao SENAC/SE deliberar sobre o aproveitamento dos candidatos 
habilitados, em número suficiente para atender às necessidades do serviço, de acordo com as disposições 
legais pertinentes e ao interesse, juízo e conveniência do SENAC/SE. 
15.5. O candidato convocado, que não aceitar sua contratação para o cargo, será definitivamente excluído 
da seleção. 
15.6. Os candidatos inscritos para as Unidades do Interior (Itabaiana, Tobias Barreto e Lagarto), serão 
lotados nas respectivas Unidades, sem qualquer adicional de salário, caso o candidato aprovado seja de 
outro domicilio, observando-se o disposto no item 13.5 deste Edital. 
15.7. Os candidatos Inscritos para a Unidade Móvel (Unidade Itinerante de Educação Profissional), deverão 
ter disponibilidade para viajar dentro do Estado de Sergipe. 
15.8. Os candidatos aprovados para os cargos de Instrutor serão contratados por Prazo Determinado, 
podendo ter o tipo de contrato transferido para Indeterminado (Quadro Permanente de Pessoal), mediante 
necessidade do SENAC e anuência do candidato, observando-se as disposições previstas na CLT. 
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15.9. Na hipótese de surgirem novas vagas, observado o prazo de validade da Seleção, o SECAC-SE 
convocará outros aprovados, observando-se, rigorosamente, à ordem de classificação final.  
15.10. O acompanhamento das publicações referentes ao processo seletivo é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
15.11. Não serão prestadas informações por telefone a respeito de datas, horários e locais de provas ou 
sobre o resultado destas. 
15.12. As convocações e resultados serão publicados nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e 
www.se.senac.br 
15.13. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo 
seletivo, valendo para esse fim, as listagens divulgadas através dos sites: 
www.concepcaoconcursos.com.br e www.se.senac.br 
15.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Direto Regional do SENAC/SE 
. 
  

Aracaju, 20 de janeiro de 2012. 
 

Abel Gomes da Rocha Filho 
Presidente do Conselho Regional do SENAC 

 
 
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático 
 

Instrutor Nível Superior – 102-Apoio Pedagógico (Es pecialização em Docência para Educação 
Profissional). 103-Ambiente Saúde e Segurança (Espe cialização em Educação Ambiental). 104-
Ambiente Saúde e Segurança Técnico em Nutrição. 105 /106-Ambiente Saúde e Segurança Técnico 
em Enfermagem. 107-Ambiente Saúde e Segurança Progr ama de Alimentos Seguros. 108-Gestão e 
Negócios Vendas e Logística. 109-Gestão e Negócios Aprendizagem Comercial. 110-Gestão e 
Negócios Licitações e Contratos e Pregão Eletrônico  e Presencial. 111-Gestão e Negócios Técnico 
em Reciclagem. 112-Ambiente, Saúde e Segurança Técn ico em Óptica. 113-Tecnologia Educacional 
(Letras Português). 114-Tecnologia Educacional (Mat emática). 

Português  - Ortografia Oficial. Tonicidade das palavras. Uso e colocação de pronomes. Vozes verbais. 
Flexão verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.  Uso da Crase. Pontuação. 
Estrutura e formação de palavras. Frase. Oração. Período e seus elementos constitutivos. Coordenação e 
subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais.  Semântica. Sinônimos e antônimos. 
Compreensão e interpretação de textos. 
 

Conhecimentos Específicos  EIXO/CURSOS: 
 

102 - Apoio Pedagógico (Especialização em Docência para Educação Profissional e Cursos Afins)  – 
Educação e trabalho na sociedade atual: características e implicações para a prática docente. Educação 
profissional no contexto da educação nacional, fundamentos históricos e legais, a organização curricular no modelo 
baseado em competências. .O papel docente: dimensão política, ética e estética. Aprendizagem com autonomia. 
Concepções, modelos, procedimentos e instrumentos de planejamento, mediação e avaliação da educação 
profissional no paradigma de desenvolvimento de competências. Prática docente no planejamento educacional, na 
mediação e na avaliação da aprendizagem no paradigma de competências. Comunicação docente: oral, escrita e 
visual.  Tecnologia da informação e da comunicação.  Diversidade e multiculturalismo. Negociação e gestão de 
conflitos. Princípios do trabalho em equipe. Saúde e segurança no trabalho. 
 

103 - Ambiente Saúde e Segurança (Especialização em  Educação Ambiental e Cursos Afins)  - A 
questão ambiental, os aspectos mais relevantes da evolução histórica e científica na segunda metade do 
século XX; o desenvolvimento do conhecimento científico e a consciência mundial acerca dos principais 
problemas ambientais globais e possíveis soluções. A crise ecológica e a relação seres humanos e 
natureza. Conceito de desenvolvimento sustentável, a Educação Ambiental na promoção da 
sustentabilidade. A História da Vida. Princípios de Ecologia e conservação da Natureza: o funcionamento 
natural do planeta e dos principais biomas mundiais e brasileiros. Noções básicas sobre os ciclos da água, 
do carbono e da decomposição da matéria orgânica A formação da Terra e o surgimento da vida em todas 
as suas formas (vegetal, animal e humana). Visão científica sobre os limites e a capacidade de suporte do 
planeta. As condições ecológicas atuais — níveis de degradação derivados do uso e da ocupação humana 
— dos principais biomas brasileiros. A necessidade da conscientização e da ampliação da esfera pública, 
da formação da opinião e do desenvolvimento de metodologias de ação social que contribuam 
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positivamente para a promoção da sociedade sustentável. Cidadania e ética ecológica. Direitos e deveres 
dos cidadãos. Problemas ambientais no meio urbano e rural. A qualidade de vida do brasileiro: capacidade 
de suporte do planeta e sua relação com os modelos econômicos de produção, apregoados pelas 
sociedades industriais modernas. Conceitos de gestão do meio ambiente e consumo sustentável. A 
Educação Ambiental: conservacionista, comportamental e socioambiental, movimentos ecológicos.  
 

104 - Ambiente Saúde e Segurança (Técnico em Nutriç ão) - Distúrbios e deficiências nutricionais. 
Avaliação nutricional. Nutrição normal e dietética. Nutrição materno-infantil e clínico-hospitalar. Anatomia, 
fisiologia e epidemiologia. Alimentação saudável.Técnicas de manipulação, preparo, conservação e 
transporte dos alimentos. Biossegurança. Segurança alimentar. 
 

105/106 - Ambiente Saúde e Segurança (Técnico em En fermagem)  - Processos saúde-doença e seus 
condicionantes. Políticas de saúde. Anatomia, fisiologia, nutrição, farmacologia, microbiologia e 
parasitologia. Processo de trabalho, humanização, ética e legislação profissional. Fundamentos da 
enfermagem. Enfermagem neonatológica, obstétrica, neuropsiquiátrica e UTI. Suporte básico à vida. 
Biossegurança. 
 

107 - Ambiente Saúde e Segurança (Programa de Alime ntos Seguros) - Distúrbios e deficiências 
nutricionais. Nutrição normal e dietética. Nutrição materno-infantil e clínico-hospitalar. Alimentação 
saudável. Técnicas de manipulação, preparo, conservação e transporte dos alimentos. Biossegurança. 
Segurança alimentar. RDC 216. Perigos nos Alimentos. Combate as Pragas. 
 

108 - Gestão e Negócios (Vendas e Logística)  - Estratégias de compra e venda. Contabilidade. 
Comunicação. Gestão financeira. Produtos e serviços. Pesquisa de mercado. Marketing. Merchandising. 
Legislação. Lay-Out de loja e vitrinismo. Empreendedorismo. Logística. Gestão de pessoas. Gerenciamento 
e economia de sistemas logísticos. Legislação e tributação em logística. Estocagem. Transportes. Custos. 
 

109 - Gestão e Negócios (Aprendizagem Comercial)  - Teorias da personalidade. Psicologia do 
desenvolvimento, com ênfase no desenvolvimento biopsicossocial da criança, adolescente e idoso. 
Psicologia Social. História social da criança e do adolescente. Noções de Psicopatologia. Atendimento em 
saúde mental. Drogadição. Teorias e técnicas psicoterápicas individuais e grupais. Noções Gerais sobre 
direitos humanos. Noções sobre o estatuto da Criança e do Adolescente. Sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente. Violência contra criança e adolescente. As medidas específicas de proteção à 
criança e ao adolescente. A colocação em família substituta – guarda, tutela e adoção. O adolescente em 
conflito com a lei e as medidas socioeducativas. Noções de Direito da Família. As relações familiares: 
casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos filhos, visitas, alimentos.Violência doméstica e 
intrafamiliar. Violência contra a mulher. Trabalho em equipes multidisciplinares e avaliações 
interdisciplinares. Manejo da solução de conflitos. Elaboração de projetos de intervenção psicológica. 
Políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Mudança do comportamento de 
educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem. Relações interpessoais e intrapessoais. 
Diagnóstico e intervenção psicopedagógica individual ou em grupo. Os processos de marginalização e 
exclusão social. Cidadania e estigma. Desenvolvimento neuropsicomotor normal e alterado. Resoluções do 
Conselho federal de Psicologia. 
 

110 - Gestão e Negócios (Licitações e Contratos, Pr egão Eletrônico e Presencial) – Campos de 
atuação da contabilidade, definição, objetivos e finalidades da contabilidade. Usuários da informação 
contábil. O ciclo contábil. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Estática patrimonial (Balanço 
Patrimonial). Procedimentos contábeis básicos. Variações do patrimônio líquido. Aspectos fundamentais do 
ativo imobilizado. Aspectos legais e societários das demonstrações contábeis. Contabilidade Pública : Lei 
do Orçamento – Disposições gerais. Contabilidade orçamentária e financeira. Contabilidade patrimonial e 
industrial. Lei de Responsabilidade Fiscal nº101 de 04/05/2000. Importância dos princípios contábeis. Lei 
4.320 de 17/03/1964. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), n° 11.768 de 14/08/2008. Lei Orçamentária 
Anual (LOA) n° 11.647 de 24/03/2008. Análises, indi cadores e indicativos contábeis. Inventário. Balanços e 
demonstração das variações patrimoniais. Tomadas de contas e prestações de contas. Controle interno. 
Controle externo. Orçamento Público : Sistema Tributário Nacional. Processo orçamentário. Orçamento na 
Constituição de 1988. Lei do Orçamento, Da proposta orçamentária, Da elaboração da Lei de Orçamento, 
Do Exercício Financeiro, Dos Créditos Adicionais, Da Execução do Orçamento.Conceitos orçamentários: 
Receita orçamentária e Despesa. Aspectos conceituais do terceiro setor . Constituição e funcionamento 
de organização do terceiro setor. A tributação do terceiro setor. O sistema de contabilidade para 
organização do terceiro setor. Contabilização de eventos econômicos no terceiro setor. Evidenciações 
contábeis na organização do terceiro setor. Contabilidade Comercial: Introdução à Contabilidade 
Comercial; Conceito; Campo de aplicação; Função da empresa comercial; Gestão da empresa comercial; 
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Patrimônio da empresa comercial; Forma jurídica de que se reveste a empresa comercial; Procedimentos 
de levantamento contábil Exigências Legais; Formação do Capital; Livros Obrigatórios; Aspectos 
Contábeis. Licitações - Contratos e Convênios : Conceitos de modalidades de licitação; Tipos de 
Licitações; Responsáveis pela Licitação; Escolha da modalidade de Licitação (Memorando, justificativas, 
cotações de preços); Elaboração do ato Convocatório (minuta do edital, Termo de referência); Publicação 
de editais de comprasnet, divulgação dos resultados da licitação das comprasnet (SIDEC) Licitações e 
contratos Administrativos (Princípios Constitucionais); Lei 8.666/93 (Disposições gerais, Licitações, 
Contratos Administrativos, Sansões Administrativas, recursos Administrativos e Disposições finais 
Transitórias); Pregão (Introdução); Pregão (Introdução); Lei 10520/2002 (Pregão Presencial (Decreto 
3.555/2000 e Pregão Eletrônico- Decreto 5.454/2005). 
 

111 - Gestão e Negócios (Técnico em Reciclagem) – Educação ambiental, Legislação e políticas 
ambientais, Coleta Seletiva, Materiais recicláveis, Reciclagem, Equipamentos de reciclagem, Tratamento 
de Resíduos orgânicos. 
 

112 - Ambiente, Saúde e Segurança (Técnico em Óptic a) – Óptica física, Óptica fisiológica, Optometria 
(ametropia e emetropia), Surfaçagem em lentes oftálmicas, Montagem de lentes oftálmicas, Contatologia. 
 

113 - Tecnologia Educacional (Letras Português) – Português (Morfologia): As palavras e suas classes; 
Substantivos – tipos, gênero, número e grau; Adjetivos; Artigos, Numerais; Pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos; Pronomes indefinidos, interrogativos e relativos; Preposições; Conjunções; 
Advérbios; Interjeições; Verbos. Português (Sintaxe): Frase, oração e período; Termos essenciais da 
oração – sujeito e predicado; Tipos de sujeito e oração sem sujeito; Predicação verbal; Predicativos e tipos 
de predicado; Termos integrantes da oração; - complementos verbais; Complemento nominal e agente da 
passiva; Termos acessórios da oração – adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo; Regência 
verbal; Crase; Orações subordinadas substantivas; Orações subordinadas adjetivas e adverbiais; Orações 
coordenadas. 
 

114-Tecnologia Educacional (Matemática Licenciatura ) - Operações fundamentais com números 
naturais, inteiros e racionais. Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. 
Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. Equações do 1o grau, do 2o grau, logarítmicas e 
exponenciais. Inequações do 1o grau, do 2o grau. Sistema de equações e inequações do 1o e do 2o grau. 
Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. Seqüências: progressões aritméticas 
e progressões geométricas. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei 
dos cossenos, identidades trigonométricas. Resolução de sistemas de equações lineares. Análise 
Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Probabilidade. 
Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, circunferência (área e 
comprimento), área e perímetro de figuras planas. Geometria Espacial: área e volume de prismas, 
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da circunferência, elipse, 
hipérbole e parábola.  
 

Funções Administrativas – Nível Superior: 200- DDI-Assistente de Informática (Administrador de 
Redes; 201-DDI-Assistente de Informática (Programad or de Sistemas); 202-DEP-Analista de 
Formação Profissional; 203-Assistente de Administra ção com Ênfase em Finanças; 204-Assistente 
de Administração com Ênfase em Contabilidade e Serv iços de Pessoal. 
 

Português  - Ortografia Oficial. Tonicidade das palavras. Uso e colocação de pronomes. Vozes verbais. 
Flexão verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.  Uso da Crase. Pontuação. 
Estrutura e formação de palavras. Frase. Oração. Período e seus elementos constitutivos. Coordenação e 
subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais.  Semântica. Sinônimos e antônimos. 
Compreensão e interpretação de textos.  
 

Conhecimentos específicos: 
 

200-DDI-Assistente de Informática (Administrador de Redes) - Introdução ao Processamento de dados; 
Conceitos de Sistemas Operacionais (MS-Windows XP, Vista, 200 e 2003) e seus Processos; Conceitos de 
Redes de Computadores e Conectividade; Principais Protocolos de Comunicação e Serviços de Rede 
(Proxy, Gateway, DNS, DHCP, etc); Sistemas de Arquivos; Hardware de Rede e suas Aplicações; Redes 
sem fio; Projeto e Gerência de Redes; Gerenciamento de Disco (Imagens, Espelhamentos RAID); Políticas 
de Backups; Segurança de Sistema (GPOs) e Virtualização de Serviços. 
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201-DDI-Assistente de Informática (Programador de S istemas) - Introdução ao Processamento de 
Dados; Lógica de Programação; Análise de Sistemas; Conceitos de Programação Orientação a Objetos; 
Principais Conceitos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados; Modelagem de Banco de Dados; 
Linguagem SQL; Linguagem de Programação JAVA. 
 

202-DEP-Analista de Formação Profissional - Legislação educacional; Parâmetros curriculares nacionais para o 
ensino médio e técnico; A educação enquanto direito de todos; Educação e Inclusão. O aluno e o professor 
enquanto sujeitos sócioculturais; A prática educativa nas séries do ensino médio/técnico; Planejamento 
educacional; O papel do professor na contemporaneidade; O pensamento de Piaget e Vygotski; Teorias de 
Aprendizagem e desenvolvimento. O brinquedo na escola. Cotidiano escolar. LDB no 9394/96. 
 

203-Assistente de Administração com Ênfase em Finan ças – Contabilidade Geral (patrimônio como 
fundo de valores, situação líquida patrimonial, fatos contábeis, plano de contas, principais demonstrativos, 
processos e métodos de análise, indicadores econômico-financeiros, inflação e deflação); Gestão dos 
Negócios (processo de controle, parâmetro de análises, análise comparativa, análise relativa sobre 
vendas); Negociações comerciais (estratégias financeiras, cálculos financeiros, política de vendas, política 
de cobranças); Capital de Giro (administração do capital de giro, necessidade do capital de giro, variações 
do capital de giro, gerenciamento do fluxo de caixa, aplicação e capital de recursos); Custo, Vendas, 
Receita e Lucro (receita e preço de venda, ponto de equilíbrio comercial, ponto de venda desejado, 
determinação do preço de venda). 
 

204-Assistente de Administração com Ênfase em Conta bilidade e Serviços de Pessoal – Campos de 
atuação da contabilidade, definição, objetivos e finalidades da contabilidade. Usuários da informação 
contábil. O ciclo contábil. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Estática patrimonial (Balanço 
Patrimonial). Procedimentos contábeis básicos. Variações do patrimônio líquido. Aspectos fundamentais do 
ativo imobilizado. Aspectos legais e societários das demonstrações contábeis. Contabilidade Comercial: 
Introdução à Contabilidade Comercial; Conceito; Campo de aplicação; Função da empresa comercial; 
Gestão da empresa comercial; Patrimônio da empresa comercial; Forma jurídica de que se reveste a 
empresa comercial; Procedimentos de levantamento contábil Exigências Legais; Formação do Capital; 
Livros Obrigatórios; Aspectos Contábeis. Rotinas de Pessoal (Cálculos trabalhistas, Confecção de Folha de 
Pagamento, Rescisão, Férias, 13º Salário, Apuração de Ponto, Sistema de banco de Horas, etc). 
 

Instrutor Nível Médio – Eixos/Cursos: Infra-Estrutu ra, Ambiente, Saúde e Segurança, Hospitalidade e 
Lazer e Informação e Comunicação. 300/301 - Instala dor Hidráulico; 302/303/304/305 - Instalador 
Elétrico;  306/307/308 – Cabeleireiro; 309 – Depilação; 310 - Manicura e Pedicura; 311- Confeiteiro; 
312 – Informática Básica e Avançada.  
 

Português - Ortografia Oficial. Tonicidade das palavras. Uso e colocação de pronomes. Vozes verbais. 
Flexão verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.  Uso da Crase. Pontuação. 
Estrutura e formação de palavras. Frase. Oração. Período e seus elementos constitutivos. Coordenação e 
subordinação. Equivalência e transformação de estruturas frasais.  Semântica. Sinônimos e antônimos. 
Compreensão e interpretação de textos. 
 

Conhecimentos Específicos  EIXO/CURSOS: 
 

300/301 – Infraestrutura (Instalador Hidráulico)  - Captação, tratamento e distribuição de água. Medição 
do consumo de água. Pressão, velocidade e volume de água. Cálculo da perda de carga. Simbologia e 
interpretação gráfica para instalações hidráulicas. Sistemas de aquecimentos hidráulicos. Equipamentos, 
ferramentas e materiais com suas especificações. Normas técnicas de segurança nos serviços de 
instalação e manutenção hidráulica. Desobstrução de encanamentos. Vida útil, substituição e reparo de 
peças. Cronograma de serviço e orçamento. Comunicação e Expressão. Cálculos matemáticos básicos. 
Utilização da tecnologia da informação. 
 

302/303/304/305 – Infraestrutura (Instalador Elétri co)  - Geração, transmissão e distribuição de energia. 
Medição de energia. Quadro de distribuição, esquemas e circuitos elétricos. Cálculos de cargas dos 
circuitos elétricos. Simbologia e interpretação de projetos de instalações elétricas. Equipamentos, 
ferramentas, materiais e suas especificações. Normas técnicas de segurança nos serviços de instalação e 
manutenção elétrica. Cronograma de serviço e orçamento. Comunicação e Expressão. Cálculos 
matemáticos básicos. Utilização da tecnologia da informação. 
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306/307/308 – Ambiente, Saúde e Segurança (Cabeleir eiro)  - Mercado profissional e suas tendências. Gestão 
do trabalho. Apresentação e postura profissional. Biossegurança. Tricologia. Conceitos de visagismo. Tecnologia 
de equipamentos. Princípios ativos de produtos cosméticos para cabelos. Higienização e tratamento dos cabelos. 
Técnicas de escovas. Técnicas de cortes em linhas e ângulos. Técnicas de acabamento e finalização. Colorimetria. 
Técnicas de coloração e descoloração. Técnicas de desondulação. 
 

309 - Ambiente, Saúde e Segurança (Depilação)  - Mercado profissional e suas tendências. Gestão do trabalho. 
Apresentação e postura profissional. Biossegurança. Características da pele e do pêlo. Tecnologia de 
equipamentos e produtos. Higienização e remoção de pelos. Processos pós-depilatórios. Depilação artística 
 

310 - Ambiente, Saúde e Segurança (Manicura e Pedic ura) -  Mercado profissional e suas tendências. Gestão 
do trabalho. Apresentação e postura profissional. Biossegurança. Características das unhas. Noções de doenças 
das unhas. Higienização, lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas. Pintura artística das unhas. 
 

311- Hospitalidade e Lazer (Confeiteiro)  – Técnicas e práticas de confeitaria. Organização e fluxo do 
trabalho e de pessoas. Boas práticas na manipulação de alimentos. Elaboração de fichas técnicas. 
 

312 – Informação e Comunicação (Informática Básica e Avançada) – Arquitetura geral de 
computadores, funções do sistema operacional, operação e configuração de programas de computador, 
técnicas e programas para análise de desempenho, serviços do sistema operacional, gerenciamento de 
arquivos, gerenciamento de memória, gerenciamento dos recursos do sistema operacional. Fundamentos 
de redes de computadores e Internet e conceitos básicos de segurança de sistemas computacionais. 
 

Funções Administrativas Nível Médio - Auxiliar de A dministração - 400 - Auxiliar de Administração (Áre as: 
Contábil, de Pessoal e de Suprimentos); 401 - Auxil iar de Administração (Áreas: Atendimento e Apoio 
Educacional); 402 - Técnico em Suporte e Manutenção  de Computadores (Área de Informática) 
 

Português  - Ortografia Oficial. Tonicidade das palavras. Uso e colocação de pronomes. Vozes verbais. Flexão 
verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.  Uso da Crase. Pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Frase. Oração. Período e seus elementos constitutivos. Coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas frasais.  Semântica. Sinônimos e antônimos. Compreensão e 
interpretação de textos. 
 

Conhecimentos específicos: 
 

400 - Auxiliar de Administração (Áreas: Contábil, d e Pessoal e de Suprimentos) - Introdução ao 
Processamento de dados; Sistemas Operacionais; Gerenciamento de Arquivos; Internet; Processador de Textos 
Básico (MS-WORD); Planilha Eletrônica (MS-EXCEL). Noções de Contabilidade Geral Noções de Custo, Vendas, 
Receita e Lucro; Rotinas de Pessoal (Cálculos trabalhistas, Confecção de Folha de Pagamento, Rescisão, Férias, 
13º Salário, Apuração de Ponto, Sistema de banco de Horas, etc). 
 

401 - Auxiliar de Administração (Áreas: Atendimento  e Apoio Educacional) - Introdução ao Processamento de 
dados; Sistemas Operacionais; Gerenciamento de Arquivos; Internet; Processador de Textos Básico (MS-WORD); 
Planilha Eletrônica (MS-EXCEL), Relações Interpessoais (Percepção e Atitude, Relacionamento Interpessoal, 
Intrapessoal e Funcional, Comunicação Assertiva, Motivação, Responsabilidades Funcionais, Autoestima); Ética e 
Trabalho (Ética profissinal, A dimensão ética nas relações sociais, A dimensaão ética na empresa, Apresentação 
pessoal e postura profissional); Qualidade na Prestação de Serviços (Conceito de qualidade, Qualidade como 
diferencial para produtos e serviços, Importância da qualidade, Importância da qualidade na prestação de serviços, 
Princípios básicos da qualidade no atndimento ao cliente, 5s e Código de Proteção e Defesa do Consumidor; 
Fundamentos da Administração (Conceito de Empresas e Organizações, Tipos de Empresa, Empreendedorismo, 
Estrutura das Empresas – Formal e Informal, Organograma); Comunicação Empresarial (Características da 
comunicação empresarial, Comunicação verbal e não verbal, Modelos de Comunicação: ata, carta comercial, 
circular, mala direta, memorando, ofício, procuração, requerimento, correspondência eletrônica). 
 

402 - Técnico em Suporte e Manutenção de Computadore s (Área de Informática)  – Domínio em: Instalação 
de Configuração de Sistemas e Aplicativos (Windows, LINUX, MS-Office e BrOffice); Recuperação de Sistemas 
com Vírus; Montagem de Computadores; Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistemas (Hardware e Software); 
Detecção de Falhas de Hardware; Configuração de Rede; Manipulação de Cabeamento de Redes, Manipulação e 
Configuração de Hardware de Rede (Switch, Modems, Roteadores Wireless, Realizar Manobras em Rack de 
Dados e Telefonia); Gerenciar Backup de Perfis Particulares de Usuários; Instalar e Configurar Impressoras; 
Executar Atividades Básicas de redes (Teste de Conectividade, Compartilhar Pastas de Usuários em Rede, 
Mapear Unidades de Redes, etc), Atendimento e Suporte ao Usuário Final. 
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Instrutor Nível Fundamental - Produção Cultural e D esign e Infraestrutura - 0/501 – Costureiro; 
502/505/506/507/508/509 Bordado,  Confecções de Flores Ornamentais, Artesanato/Embala gens para 
Presentes, Artesanato/Garrafas Pet e Jornais, Artes anato/Tapeçaria, Artesanato/Palhas e Fibras); 
503/504Serigrafia; 510/511Pintura e Textura em Pare de. 
 

Português : compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Concordância 
do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e 
possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
 

Conhecimentos Específicos  EIXO/CURSOS: 
 

500/501 – Produção Cultural e Design (Costureiro)  - Higiene pessoal e do ambiente profissional. Ética 
profissional. Atendimento de primeiros socorros. Qualidade na prestação de serviço. Segurança no trabalho 
Tecnologia de equipamentos. Aviamentos e tipos de tecido. Corte, confecção e montagem de peças 
básicas do vestuário. Controle de qualidade do processo produtivo. 
 

502/505/506/507/508/509 - Produção Cultural e Desig n (Bordado,  Confecções de Flores Ornamentais, 
Artesanato/Embalagens para Presentes, Artesanato/Ga rrafas Pet e Jornais, Artesanato/Tapeçaria, 
Artesanato/Palhas e Fibras)  - Higiene pessoal e do ambiente profissional; Ética profissional; Atendimento 
de primeiros socorros; Qualidade na prestação de serviço; Segurança no trabalho; Conhecimentos de 
harmonia da cor, Métodos, Técnicas, Materiais e Procedimentos necessários à execução de objetos – 
artesanatos. Manutenção e conservação de materiais e equipamentos 
 

503/504 - Produção Cultural e Design (Serigrafia) -  História da serigrafia. Teoria da cor. Formas, 
estrutura e perspectivas de desenhos. Equipamentos. Materiais diretos e indiretos. Tipos de tintas. Layout 
em mono e policromia. Técnicas de gravação de matrizes. Técnicas de impressão e retoques. 
Acabamentos e arte final. Manutenção e conservação de materiais e equipamentos. Marketing. 
Comercialização de produtos. 
 

510/511 – Infraestrutura (Pintura e Textura em Pare de) - Tipos de tintas e suas aplicações. Composição 
de cores. Ferramentas, acessórios, equipamentos e produtos específicos. Preparação de superfície. Tipos 
de pinturas e correções. Impermeabilização. Pinturas especiais e decorativas. Aplicação de revestimentos. 
Tendências de cores nos ambientes. Normas e técnicas de segurança nos serviços de pintura. Cronograma 
de atividades e orçamento. Comunicação e Expressão. Cálculos matemáticos básicos. Utilização da 
tecnologia da informação. 
 

Funções Administrativas Nível Fundamental – 600 - A uxiliar de Serviços Gerais com Ênfase em 
Manutenção. 
 

Português : compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 
interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Concordância do 
adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. 
Verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
 

Conhecimentos específicos: 600 - Auxiliar de Serviç os Gerais (Manutenção) - Equipamentos/Ferramentas 
(conceito, cuidados ao usar e ao guardar); Produtos (conceito, utilidade, cuidados ao usar e ao guardar), Sistema 
Elétrico (conhecimentos teóricos e práticos de sistemas elétricos, conserto em instalações elétricas, manuseio 
correto para troca de fusíveis, interruptores, disjuntores, tomadas, chuveiros elétricos, etc.); Sistema Hidráulico 
(limpeza de caixa d’água, limpeza de chuveiro, troca de chuveiro, troca e reparo de descarga – caixa interna, 
conserto de caixa de descarga – externa, limpeza de caixa de gordura, desentupimento de ralos e limpeza de 
cifão), Trabalhos Diversificados (pequenos reparos em paredes, corrigir rachaduras ou fendas, pinturas, fixação de 
louças, limpeza de calha). 


