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PROCESSO SELETIVO Nº 05/2015 

 

Processo Seletivo nº 05/2015 para Cargo Efetivo de Assistente Técnico 

para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do 

Distrito Federal - SENAR AR/DF 

 

O SENAR AR/DF, assistida pela Consultoria VÉLI Soluções em RH, torna pública a 

realização do processo seletivo nº 05/2015, destinado a selecionar para provimento 

de vaga existente no espaço ocupacional Assistente Técnico, conforme 

procedimento descrito neste Comunicado. 

 

O SENAR AR/DF realiza o presente processo seletivo visando à transparência de 

seu processo de contratação e registra que não tem o dever de realizar 

concurso público, previsto no art. 37, II, da CF para o ingresso em seu quadro de 

pessoal, ato diferenciado do ora executado, não acarretando, portanto, qualquer 

tipo de estabilidade. 

 

1.     O PROCESSO SELETIVO 

A nomenclatura do cargo, a escolaridade, a experiência, os conhecimentos 

específicos, o salário e o número de vagas são estabelecidos a seguir: 

1.1. Nomenclatura do Cargo: Assistente Técnico 

1.2. Nº de vagas: 01 

1.3. Salário: R$ 2.072,77 

1.4. Benefícios: Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica, Vale-Transporte, 

Auxílio Educação e Auxílio Alimentação. 

1.5. Escolaridade:  Ensino Médio Completo. 

1.6.  Experiência: Em ações educacionais, na área de Formação Profissional e 

Promoção Social, em controle e arquivo e documentação, sendo também necessário 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria “B”. 

1.7. Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa e Informática. 

1.8. Conhecimentos Específicos: 

• Conhecimento da Instituição SENAR CENTRAL; 



 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Distrito Federal 
SEPS 709/908 Lote D – 3º Andar - CEP: 70390-089 - Brasília – DF 

Fone/Fax: (61) 3047-5406 - www.senardf.org.br - senar@senardf.org.br  

 

• Experiência na área Administrativa; 

• Noções de arquivo; 

• Pacote Office (básico como usuário). 

 

1.9. Principais Atividades: 

 

� Realizar visitas de prospecção junto ao público-alvo dos cursos da instituição. 
� Conferir documentação de turma junto ao instrutor.  
� Realizar registro das turmas por meio de sistemas específicos - cadastrar os 

dados da turma, alunos, período e local de realização, promovendo a 
atualização sempre que necessário; 

� Executar cadastramento dos dados da turma, alunos, período e local de 
realização, promovendo a atualização sempre que necessário. 

� Realizar o controle e emissão dos recibos para o pagamento de Assistência 
Estudantil.   

� Providenciar listagem de materiais instrucionais e de expediente para 
encaminhamento ao setor de compras. . 

� Apoiar a execução dos projetos de Formação Profissional Rural, Promoção Social 
e Projetos Especiais executados diretamente pela Instituição e por seus 
parceiros.      

� Auxiliar na produção e na elaboração de materiais didáticos a serem usados em 
eventos. 

� Acompanhar instrutores nos locais de aplicação dos cursos. 
� Conferir e entregar certificados e diplomas dos cursos.  
� Realizar atividades burocráticas e de controle, tais como, instrução de processos 

e relatórios dos cursos. 
� Participar de comissões de licitação quando nomeado pelo Presidente do 

Conselho Administrativo. 

 

1.10. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais. O candidato 

deverá ter dedicação exclusiva à empresa. A relação de emprego será regida pela 

CLT. 

1.11. O contrato poderá tornar-se por tempo indeterminado conforme conveniência 

e oportunidade do SENAR AR/DF. 

 

2.     INSCRIÇÃO 

2.1.   O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá acessar o 

endereço eletrônico www.senardf.org.br, observado o horário oficial (de 

00h:01min do primeiro dia 20.11.2015 às 23h:59min do último dia de inscrição 
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01.12.2015) de Brasília/DF, e cadastrar seu currículo, no modelo padrão, no site 

do SENAR AR/DF. 

2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler este Comunicado e 

certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos para o espaço ocupacional 

de interesse. 

2.3. O preenchimento do cadastro de inscrição implicará o conhecimento e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Comunicado, sob as quais 

não poderá alegar posteriormente desconhecimento. 

2.4. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a 

via correio eletrônico. 

2.5.  É vedada a inscrição de ex-empregado SENAR DF que tenha sido desligado 

por justa causa. 

2.6. É vedada a inscrição, solicitação de informações e pedidos de revisões 

realizados por terceiros. Só serão aceitas manifestações realizadas pelo próprio 

candidato. 

2.7.  Para preencher o cadastro eletrônico de inscrição e o formulário do currículo, 

no modelo padrão, disponível no site do SENAR AR/DF, é imprescindível o 

número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. Caso não haja o 

preenchimento em ambos os campos o candidato estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 

2.8. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo o SENAR AR/DF, ou a empresa VÉLI 

Soluções em RH do direito de excluir deste Processo Seletivo àquele que não 

preencher o cadastro eletrônico de forma completa e correta ou que prestar 

informações inverídicas, ainda que constatadas posteriormente. 

2.9.   O SENAR AR/DF e a VÉLI Soluções em RH não se responsabilizam por 

inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

2.10. Os candidatos portadores de necessidades especiais, amparados pelo artigo 

37, inciso VIII, da Constituição Federal e pelo artigo 5.°, § 2.°, da Lei n.º 8.112, de 
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11 de dezembro de 1990, poderão, nos termos do presente Comunicado, concorrer 

a todo o espaço ocupacional do cargo em igualdade com os demais candidatos. 

2.11. Ao profissional com deficiência (PCD) é assegurado o direito de se inscrever, 

em igualdade de condições com os demais candidatos, e não há reserva de vagas 

em virtude do quantitativo oferecido em cada perfil. 

2.12. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 

provas deverá indicar, no próprio currículo, os recursos especiais necessários e as 

justificativas do atendimento especial solicitado. Após o período de inscrição, a 

solicitação será indeferida, salvo nos casos que forem de interesse do SENAR 

AR/DF. 

2.13.  Para pessoas com deficiência (PCD) é obrigatório o fornecimento, na data da 

avaliação de conhecimentos, da cópia simples do CPF e do laudo médico (cópia 

autenticada), sendo esse de responsabilidade exclusiva do candidato. O candidato 

que não fornecer essa documentação será desclassificado. 

2.14.  O laudo médico (cópia autenticada) e a cópia simples do CPF valerão 

somente para este processo seletivo, não serão devolvidos e não serão fornecidas 

cópias desses documentos. 

2.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 

provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, conforme subitem 2.12, 

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. 

2.16. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido 

será divulgada na Internet, no endereço eletrônico www.senardf.org.br, na 

ocasião da divulgação do Comunicado de locais e horários de realização da 2.ª fase. 

2.17. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. 

 

3.     FASES DO PROCESSO SELETIVO 

3.1.  Será de inteira responsabilidade do candidato à busca das informações quanto 

aos critérios deste processo seletivo bem como informações referentes à data, 

horário e local de realização das provas diretamente no site do SENAR AR/DF: 
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www.senardf.org.br, não tendo o SENAR AR/DF ou a empresa contratada 

obrigação de efetuar contatos individuais e não cabendo ao candidato alegar 

desconhecimento das datas, locais e demais informações contidas neste 

Comunicado ou nas demais publicações sobre este processo. 

3.2. O SENAR AR/DF não atenderá nenhum candidato e nem passará informações 

sobre o processo seletivo, cabendo à VÉLI Soluções em RH todo e qualquer 

contato/resposta aos candidatos participantes desta seleção, por meio do endereço 

eletrônico: selecao@senardf.org.br. 

3.3.  O Processo Seletivo constará das seguintes fases, na ordem apresentada: 

 

3.3.1. 1ª FASE: ANÁLISE CURRICULAR:  

3.3.1.1 A análise curricular constará da verificação de atendimento dos requisitos 

obrigatórios e dos requisitos desejáveis do espaço ocupacional (cargo), relativos à 

formação e experiência exigidas, conforme descrito no item 1 deste Comunicado, 

estando automaticamente eliminados do Processo Seletivo os candidatos que 

deixarem de atender aos referidos requisitos. 

3.3.1.2. A análise curricular será realizada com base nas informações que 

constarem no currículo padrão cadastrado para a oportunidade. As informações, 

quanto ao atendimento dos requisitos obrigatórios e requisitos desejáveis, devem 

ser apresentadas de forma clara e explícita. 

3.3.1.3. A análise curricular terá pontuação máxima de 20 pontos conforme 

critérios pré-estabelecidos para cada cargo. A pontuação da análise curricular 

servirá para seleção dos candidatos que passarão para a segunda fase, bem como 

para a Nota Final, especificado no item 3.3.7 deste Comunicado. 

3.3.1.4. Para este processo seletivo os requisitos obrigatórios terão peso 2,0 e 

os requisitos desejáveis terão peso 1,5. 

3.3.1.5. Serão selecionados até 20 (vinte) currículos que atendam aos requisitos 

obrigatórios e requisitos desejáveis, conforme critério de pontuação discriminado na 

Tabela de Critérios de Seleção. 

3.3.1.6. Caso sejam selecionados mais de 20 (vinte) currículos o critério utilizado 

para desempate será o tempo de experiência que o candidato obtiver no foco 

da experiência.  
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3.3.1.7. Para efeitos da Nota de Classificação e Nota Final a pontuação da Etapa da 

Análise Curricular terá peso 2,0. 

 3.3.1.8. Fase de caráter eliminatório e classificatório 

 TABELA DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Não atende – 0 Ensino Médio Incompleto. 

Atende - 1 Ensino Médio Completo. 
FORMAÇÃO  

Supera - 2 Superior Completo. 

Não atende – 0 
Menos de 06 meses de experiência com 

ações educacionais. 

Atende - 1 
06 meses de experiência com ações 

educacionais. 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

Supera - 2 
Mais de 06 meses de experiência com 

ações educacionais. 

Não Atende - 0 
Menos de 6 meses de experiência em de 
controle de arquivo ou documentação. 

Atende – 1 
06 meses de experiência em de controle 
de arquivo ou documentação. 

FOCO DA 

EXPERIÊNCIA 

Supera - 2 
Mais de 06 meses de experiência em de 
controle de arquivo ou documentação. 

Não Atende - 0 
Não possuir CNH Categoria “B” ou que a 

mesma não esteja com validade vigente. 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS 

POSSUIR CNH –

CATEGORIA “B” 
Atende - 1 

Possuir CNH Categoria “B” com validade 

vigente. 

Não Atende – 0 

Não possuir experiência em pelo menos 

um dos requisitos desejáveis descritos 

abaixo: 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Atende – 1 

Experiência 06 meses com auxílio na área 

de formação profissional e promoção 

social. 
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Atende – 1 Experiência de 06 meses recepção de 
professores. 

Atende – 1 

Experiência de 06 meses com 

lançamentos de informações em 

planilhas. 

Atende – 1 
Experiência de 06 meses com uso de 

sistema informatizado. 

  

 

 

 

3.3.2. 2ª FASE: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS: 

3.3.2.1 A avaliação de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório 

constará de uma Prova de Conhecimentos objetiva. 

3.3.2.2. Serão convocados para a 2ª fase até 20 (vinte) candidatos habilitados na 

fase de análise curricular. 

3.3.2.3 A avaliação de conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito no subitem 

3.3.2.21 deste Comunicado, e constará de: 

a) Uma prova Objetiva de Conhecimentos com 60 (Sessenta) questões de 

marcação CERTO/ERRADO, sendo 20 questões de Conhecimentos Específicos com 

peso (2), 20 (vinte) questões referentes ao SENAR CENTRAL com peso (1) e 20 

(vinte) questões de Português com peso 1 (um), totalizando 40 (quarenta) pontos.  

b) A nota em cada item da prova objetiva é feita com base nas marcações da folha 

de respostas. Cada marcação correta será igual a: 0,50 (meio) ponto, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da 

prova; 0,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o 

gabarito oficial definitivo da prova ou não haja marcação ou haja marcação dupla. 

(Ex: C e E) 

3.3.2.4. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 24 (Vinte e quatro) 

pontos na prova objetiva; 

3.3.2.5 Será de responsabilidade do candidato, buscar as informações referentes a 

horário e local de aplicação da avaliação de conhecimentos no site do SENAR 

AR/DF, www.senardf.org.br; 
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3.3.2.6. No dia da aplicação da prova, o candidato deverá comparecer ao local 

designado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: Carteira 

de identidade ou outro documento oficial que contenha foto; caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta; e a documentação exigida para comprovação do espaço 

ocupacional (Vaga), relacionados no subitem 3.3.3. deste Comunicado; 

3.3.2.7 É de total responsabilidade do candidato a entrega da documentação 

comprobatória para o fiscal da prova conforme especificação no subitem 3.3.3 

deste Comunicado, sendo automaticamente eliminado o candidato que não 

entregar os documentos definidos para continuidade deste processo seletivo. 

3.3.2.8 A prova de conhecimentos terá duração máxima de 4 horas e serão 

aplicadas em data e horário a serem divulgados no site; 

3.3.2.9 O SENAR AR/DF e/ou a Consultoria Prestadora de Serviço não se 

responsabilizarão por despesas relacionadas a deslocamentos de candidatos, para 

participação neste processo seletivo; 

3.3.2.10 Iniciada as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 

decorrida 01 (uma) hora do início da prova; 

3.3.2.11 Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de 

aplicação das provas, portando aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, 

gravador, telefone celular, palmtop, etc.), bem como a comunicação entre 

candidatos ou com terceiros. O descumprimento desta instrução implicará na 

eliminação do candidato do processo seletivo; 

3.3.2.12. Durante a aplicação da prova não será permitida consulta de qualquer 

espécie; 

3.3.2.13. Para a realização da avaliação de conhecimentos, o candidato lerá as 

questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas. 

A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 

único documento válido para correção; 

3.3.2.14. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas 

ou rasuras, ainda que legíveis; 
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3.3.2.15  Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal todo material 

utilizado em sala, em especial, a folha de respostas e o caderno de questões, 

cedidos para a execução da prova, em decorrência da legislação e direitos autorais; 

3.3.2.16  As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas e assinadas, 

impossibilitando a substituição; 

3.3.2.17  O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de realização da adequada correção; 

3.3.2.18  O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em 

especial seu nome, vaga e o número de seu CPF, sendo que qualquer incorreção 

deverá ser imediatamente comunicada ao fiscal da prova. 

3.3.2.19 Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do 

processo seletivo o candidato que, durante a realização das provas: 

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas. 

b) Utilizarem-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos eletrônicos, 

dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou realizar 

consulta de qualquer espécie. 

c) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas, com as autoridades presentes e com os demais candidatos. 

 d) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 

para a sua realização. 

e) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou qualquer 

documento relativo ao processo seletivo. 

f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

g) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo. 

3.3.2.20. Fase de caráter eliminatório e classificatório 

 

3.3.2.21 Conteúdo da Avaliação de Conhecimentos 

3.3.2.21.1 Conhecimentos Gerais e Específicos: Atividades administrativas como 

atendimento ao público interno e externo; Elaboração e revisão de documentos, 
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tabelas, gráficos e relatórios; Organização, controle e conferência de documentos e 

notas fiscais; controle e tramitação de processos e contratos voltados para projetos 

e para educação profissionalizante; Conhecimento de Administração e controle de 

curso online e presencial; conhecimento e Acompanhamento de rotinas dos 

treinamentos a campo, conhecimento do Programa Pronatec. (peso 2) 20 questões. 

Total 20 pontos. 

3.3.2.21.2 Conhecimentos sobre o SENAR CENTRAL: Da Instituição: SENAR, 

História, Legislação, Sistema de Arrecadação, Missão, Princípios, Frentes do 

trabalho SENAR. Conteúdo disponível no site www.senar.org.br. (peso 1) 20 

questões. Total 10 pontos. 

3.3.2.21.3 Conhecimentos de Língua Portuguesa: Compreensão e estruturação de 

textos. Coesão e coerência textuais. Modos de organização do discurso: narrativo, 

descritivo e dissertativo/argumentativo. Fato e opinião; tese e argumento. 

Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos; polissemia; conotação e 

denotação; sentido figurado. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 

Formação de palavras. Prefixos e sufixos. Flexão nominal de gênero e número. 

Pronomes: emprego, formas de tratamento, colocação pronominal. Verbos: flexão, 

emprego dos tempos e modos verbais; vozes do verbo. Valores semântico-

sintáticos das preposições e das conjunções. Correspondências, semântico 

estruturais na construção de períodos e orações. Regência nominal e verbal. 

Concordância nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento 

indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação e redação oficial. (peso 1) 20 

questões. Total 10 pontos. 

 3.3.3. 3ª FASE: ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

3.3.3.1 Os candidatos deverão comprovar formação acadêmica, experiência 

profissional e a Carteira de Habilitação Nacional (CNH) Categoria “B”, com base nos 

requisitos obrigatórios de tempo de experiência, foco da experiência e possuir CNH 

– Categoria “B”, especificada na Tabela de Critérios de Seleção deste processo 

seletivo. 

3.3.3.2 A entrega da documentação comprobatória deverá ser realizada ao fiscal de 

sala durante a aplicação da avaliação de conhecimentos. 
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3.3.3.3 Não serão corrigidas as provas de candidatos que não comprovarem os 

requisitos da Tabela de Critérios de Seleção; 

3.3.3.4 Documentos entregues após a data de aplicação da prova serão 

desconsiderados. 

 

3.3.3.5 Comprovação Acadêmica: 

3.3.3.5.1 Formação ensino médio completo: deverá ser entregue cópia do 

certificado de conclusão de curso de ensino médio, devidamente autenticado em 

cartório, ou declaração da instituição de ensino com identificação explícita de 

emissão online. 

3.3.3.5.2 Formação em nível Técnico na área de Agronegócio concluído: deverá ser 

entregue cópia do certificado de conclusão de curso ou diploma de conclusão de 

curso, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, devidamente autenticado em 

cartório, ou declaração da instituição de ensino com identificação explícita de 

emissão online. 

3.3.3.5.3 Formação em nível de graduação concluído: deverá ser entregue cópia do 

certificado de conclusão de curso ou diploma de conclusão de curso, emitido por 

instituição reconhecida pelo MEC, devidamente autenticado em cartório, ou 

declaração da instituição de ensino com identificação explícita de emissão online. 

3.3.3.5.4 Estudo em nível de pós-graduação latu sensu (carga horária superior a 

360 horas) no segmento de agronegócios com atividades inerentes ao cargo: 

deverá ser entregue cópia de uma declaração do curso em andamento e/ou o 

certificado de conclusão de curso ou diploma de conclusão, emitido por instituição 

autorizada pelo MEC, devidamente autenticado em cartório, ou declaração da 

instituição de ensino com identificação explícita de emissão online. 

3.3.5.5 Estudo em nível de pós-graduação strictu sensu (Mestrado ou Doutorado) 

no segmento de agronegócios com atividades inerentes ao cargo: deverá ser 

entregue cópia de uma declaração do curso em andamento e/ou o certificado de 

conclusão de curso, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, devidamente 

autenticado em cartório, ou declaração da instituição de ensino com identificação 

explícita de emissão online. 
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3.3.3.5.6 O comprovante de conclusão de curso de graduação e pós-graduação 

deverá ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida. 

Somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições nas quais constem 

todos os dados necessários à sua perfeita avaliação. 

3.3.3.5.7 O documento relacionado a curso realizado no exterior somente será 

considerado quando devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, 

na forma da lei, e deverão vir acompanhados pela correspondente tradução 

efetuada por tradutor juramentado. 

 

 

 

3.3.3.6 Comprovante de Experiência Profissional: 

3.3.3.6.1. Deverá comprovar a experiência profissional a partir dos seguintes 

documentos: 

3.3.3.6.1.1 Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo a parte de identificação 

do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), 

devidamente autenticada em cartório, ou acrescida de declaração do empregador 

em papel timbrado que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a 

espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas; 

3.3.3.6.1.2 Para exercício de atividade em empresa/instituição pública: declaração 

ou certidão de tempo de serviço, emitida preferencialmente pela área de pessoal ou 

de recursos humanos, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a 

espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 

3.3.3.6.1.3 Para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato 

de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, com a 

apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do 

contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 

serviço realizado; 

3.3.3.6.1.4 Em caso de estágio, bolsa de estudos ou prestação de serviços como 

voluntário; declaração do empregador em papel timbrado que informe o período 
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(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição 

das atividades desenvolvidas. 

3.3.3.6.1.5 Os documentos solicitados para comprovação do espaço ocupacional da 

vaga entregues pelos candidatos, tais como título e comprovantes de experiência 

profissional, não serão devolvidos, mesmo que esse não tenha sido aprovado no 

processo seletivo. 

 

3.3.3.7 Comprovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria 

“B”: 

3.3.3.7.1 Deverá ser entregue cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

Categoria “B” com validade vigente devidamente autenticado em cartório.  

3.3.3.7.2 Os protocolos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

serão considerados somente com autenticação em cartório. 

 

3.3.4 4ª FASE - PROVA DE INFORMÁTICA 

3.3.4.1. Será realizada avaliação prática do Pacote Office (Word, Excel e Power 

Point) em Nível Intermediário com os 05 (cinco) primeiros candidatos, conforme 

ordem de classificação. A Prova terá 10 questões com peso 1 (um) = 10 pontos 

3.3.4.1.1 CONTEUDO DA PROVA DE INFORMÁTICA: Formatação, Revisão e 

Correções de Textos, Comandos, Documentos, Slides, Animação, Fórmulas com 

referências Absolutas e Mistas; Múltiplas Planilhas e Múltiplas Pastas; Funções de 

Data e Hora; Banco de Dados; Tabela Dinâmica; Gráfico Dinâmico; Funções de 

Procura; Função Condicional.  

3.3.4.2 Fase de caráter classificatória e não eliminatória 

 

3.3.5. 5ª FASE: AVALIAÇÃO PSICOLOGICA 

3.3.5.1 Será realizada avaliação psicológica com os 05 (cinco) primeiros 

candidatos, conforme ordem de classificação. 

3.3.5.2 A avaliação psicológica será realizada através da aplicação de testes 

psicológicos devidamente reconhecidos pelo CRP e aplicado por uma psicóloga 

habilitada para este procedimento. 

3.3.5.3 Fase de caráter não classificatória e não eliminatória. 
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3.3.6. 6ª FASE: ENTREVISTA TÉCNICA 

3.3.6.1 A entrevista será realizada com os 05 (cinco) primeiros candidatos, 

conforme ordem de classificação. A entrevista técnica terá valor de 10 pontos. 

3.3.6.2 A entrevista será conduzida pela psicóloga responsável pelo processo 

seletivo e um representante do SENAR AR/DF. 

3.3.6.3 Fase classificatória e não eliminatória. 

 

3.3.7. NOTA FINAL 

3.3.7.1 A nota final (NF) do candidato será atribuída pela soma aritmética das 

notas da Análise Curricular, da Prova de Conhecimentos e da Prova de Informática. 

3.3.7.2. Conforme adiantado no item 3.3.1.7. a pontuação para a fase de Análise 

Curricular terá peso 2,0. 

3.3.7.3. A Nota Final terá pontuação máxima de 100 pontos conforme soma dos 

critérios pré-estabelecidos: Análise Curricular (40) + Avaliação de Conhecimentos 

(40) + Prova de Informática (10) + Entrevista Técnica (10) = 100.  

 

4.  REQUISITOS E INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

4.1.   Ter sido aprovado em todas as fases do processo seletivo. 

4.2.   Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da admissão. 

4.3.   Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 1 

deste Comunicado. 

4.4.   Apresentar toda a documentação solicitada pelo setor de Gestão de Pessoas 

do SENAR AR/DF, quando da sua convocação para admissão. O candidato que 

deixar de apresentar qualquer documentação exigida para a admissão e no período 

determinado pelo SENAR AR/DF será automaticamente eliminado do processo. 

4.5.   Documentos que serão exigidos no ato da convocação para admissão: 

• Carteira de trabalho 

• Título de Eleitor com comprovante da última votação 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Carteira de Identidade 

• Carteira Nacional de Habilitação- CNH Categoria B. 
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• Exame Médico Admissional 

• Certidão de Nascimento ou Casamento 

• Comprovante de Inscrição PIS/PASEP 

• Certificado de Escolaridade (Último Nível Alcançado) 

• Relação de Dependentes para o Imposto de Renda 

• Comprovante de Residência com CEP 

• Certidão de Registro dos Filhos menores de 14 anos 

• Cartão de Vacinação dos Filhos até 07 anos 

• Certificado de Reservista para homens 

4.6.   Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

4.7.   Cumprir as determinações deste Comunicado. 

4.8.   O exame médico admissional será realizado pelo médico do trabalho 

informado pelo SENAR AR/DF no ato da admissão. 

 

5.     RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

5.1.   Os resultados de todas as fases serão divulgados pela Internet, no site 

do SENAR AR/DF, no endereço eletrônico www.senardf.org.br, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os resultados e 

atos decorrentes deste Comunicado e nas datas prováveis. 

5.2.   Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva e poderão ser 

convocados em caso de desistência dos primeiros colocados ou surgimento de nova 

vaga com igual perfil, em um prazo de 12 meses, a contar do resultado final deste 

processo seletivo. 

 

 

6.     REVISÕES 

6.1.   As solicitações de revisão serão recebidas até 18h00 (horário de Brasília) 

conforme cronograma divulgado no site do SENAR AR/DF desta oportunidade. 

6.2.   Manifestações recebidas fora do prazo acima estipulado (datas e/ou horários) 

serão desconsideradas. 

6.3.   Serão aceitos pedidos de esclarecimentos às etapas de triagem curricular e 

resultado da avaliação de conhecimentos específicos, sendo disponibilizados: 01 
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(um) dia útil para pedido de revisão e 02 (dois) dias úteis para análise e resposta à 

revisão, conforme cronograma preestabelecido. 

6.4.   Revisão da etapa de triagem curricular: após a divulgação dos 20 currículos 

selecionados para avaliação de conhecimentos, o candidato poderá solicitar, 

somente por escrito, esclarecimentos/ pedidos de revisão dos critérios de seleção, 

no prazo máximo de até 1 (um) dia da data de divulgação do respectivo resultado. 

6.5. Somente serão aceitos pedidos de revisão solicitado pelo candidato. Serão 

rejeitadas solicitações realizadas por terceiros.  

6.6.   Revisão da etapa de avaliação de conhecimentos: após a divulgação dos 5 

candidatos classificados para etapa de entrevista, o candidato poderá solicitar, 

somente por escrito, esclarecimento/ pedidos de revisão da nota da avaliação de 

conhecimentos específicos, no prazo máximo de até 1 (um) dia da data de 

divulgação do respectivo resultado. 

6.7.   Essas solicitações deverão ser formuladas exclusivamente através do 

endereço: selecao@senardf.org.br. 

6.8.   A solicitação deverá ser individual e as revisões não fundamentadas não 

serão analisadas. 

6.9.   O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

6.10.   Serão rejeitadas liminarmente as solicitações inconsistentes e enviadas fora 

do prazo, ou não fundamentadas e as que não contiverem dados necessários à 

identificação do candidato, como seu nome, e vaga, obrigatoriamente. Ainda serão 

rejeitadas solicitações enviadas pelo correio, fax-símile ou qualquer outro meio que 

não o previsto neste Comunicado. 

6.11.     A decisão da revisão será irrecorrível, consistindo em última instância, 

sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão revisões 

administrativas adicionais, exceto em caso de erros materiais havendo 

manifestação posterior da Véli Soluções em RH. 

6.12.     Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de respostas, 

revisões de revisões e/ou revisões de gabarito oficial definitivo, exceto no caso 

previsto no item anterior. 
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6.13.     A solicitação cujo teor desrespeite o SENAR DF ou a empresa Prestadora 

de Serviço ou os empregados das empresas citadas será preliminarmente 

indeferida. 

 

7.  CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, na ordem 

apresentada:  

7.1. Maior nota na Prova de conhecimentos sobre o Senar; 

7.2  Maior nota na Prova Objetiva; 

7.3. Maior nota na Prova de Informática 

7.4. Maior Tempo de Experiência; 

 

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

8.1 Os resultados de todas as fases serão divulgados pela Internet, site do SENAR 

AR/DF, no endereço eletrônico www.senardf.org.br, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os resultados e 

atos decorrentes deste Comunicado e nas datas prováveis, sob as quais o candidato 

não poderá alegar posteriormente desconhecimento. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1.    A participação do candidato implicará no conhecimento e aceitação das 

normas para o processo seletivo contidas neste Comunicado, no anúncio publicado 

no jornal e em outras a serem divulgados pelo site do SENAR AR/DF. 

9.2. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as 

convocações e tomar ciência dos resultados através do endereço eletrônico: 

www.senardf.org.br 

9.3.  A aprovação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica 

obrigatoriedade na sua admissão, cabendo ao SENAR AR/DF a avaliação da 

conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número estritamente necessário 

às atividades por ela desenvolvidas, respeitada a ordem de classificação 

correspondente à (s) vaga(s) definida(s) neste Comunicado. 
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9.4. O candidato aprovado só fará jus do cargo após a homologação do resultado 

do processo seletivo pelo Superintendente do SENAR AR/DF. 

9.5. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários de realização das provas ou quaisquer outras informações. O candidato 

deverá observar rigorosamente as atualizações divulgadas na oportunidade 

cadastrada no site do SENAR AR/DF. 

9.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

avaliações, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 

deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias. 

9.7. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas 

à habilitação, classificação ou nota de candidatos neste Processo Seletivo. 

9.8. As informações prestadas no Currículo Padrão, bem como a documentação 

apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este por 

qualquer falsidade. 

9.9. Os itens deste Comunicado poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 

ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser 

respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso a ser 

publicado no site do SENAR AR/DF. 

9.10.    Após a avaliação de conhecimentos não será publicado o caderno de 

questões e gabarito, assim como não será permitida a saída da sala de avaliações 

com o mesmo em respeito à legislação / direitos autorais. 

9.11.   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 do Processo Seletivo, anulando-se todos os 

atos e efeitos decorrentes de sua inscrição. 

9.12.  As ocorrências não previstas neste Comunicado ou os casos duvidosos serão 

resolvidos, em caráter irrecorrível, pelo SENAR AR/DF e pela Véli Soluções em 

RH. 

9.13.  De acordo com a programação anual do SENAR/AR – DF, o processo seletivo 

terá uma pausa de 30 dias a contar de 21 de dezembro de 2015, pois nesse 



 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Distrito Federal 
SEPS 709/908 Lote D – 3º Andar - CEP: 70390-089 - Brasília – DF 

Fone/Fax: (61) 3047-5406 - www.senardf.org.br - senar@senardf.org.br  

 

período a instituição estará gozando de férias coletivas, retomando as atividades 

em 20 de janeiro de 2016.  

 

9.14.   Fica assegurado ao SENAR AR/DF o direito de cancelar, no todo ou em 

parte, este Processo Seletivo, mediante justificativa, sem que caiba, em 

decorrência dessa medida, qualquer indenização, compensação ou reclamação dos 

participantes. 

 

 

  Brasília-DF, 20 de novembro de 2015 

 

 

Ivo Jacó de Souza 

Superintendente 

SENAR AR/DF 


