
 

1 

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL         
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL 001/2014 

 
 

O SENAC/PA torna público que, nos termos da Resolução SENAC nº 875/2008, está aberto Processo 
Seletivo Externo para contratação de pessoal e aumento de quadro, nos termos e condições abaixo: 

 

1) MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

O processo seletivo destina-se a contratação de empregados, pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT. 

 

2) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 – A contratação será para os cargos abaixo relacionados a fim de atender as necessidades 
das unidades Operativas de Belém e Sede da Administração Regional. Ver Anexo II para o pré-
requisitos aos cargos. 
 

CÓDIGO 
CARGO 

Nível Fundamental 
JORNADA 
SEMANAL 

Nº DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
INICIAL 

(R$) 

AFSGB-1 Auxiliar de Serviços Gerais 40 horas 04 730,00 

AFACB-2 Auxiliar de Cozinha 40 horas 01 730,00 

AFALB-3 Atendente de Lanchonete 40 horas 01 730,00 

AFMOB- 4 Motorista 40 horas 01 960,00 

 

CÓDIGO 
CARGO 

Nível Médio 
JORNADA 
SEMANAL 

Nº DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
INICIAL 

(R$) 

AMREB-1 Recepcionista 40 horas 02 960,00 

AMOB-2 Oficial Administrativo 40 horas 05 1.110,00 

AMTMB-3 Técnico de manutenção em informática 40 horas 01 1.110,00 
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CÓDIGO 
CARGO 

Nível Superior 
JORNADA 
SEMANAL 

Nº 
DE 
VA

GAS 

SALÁRIO 
INICIAL (R$) 

ASPEB-1 Assistente Técnico -  Pedagogia 40 horas 05 2.325,00 

ASCSB-2 Assistente Técnico - Comunicação Social  40 horas 01 2.325,00 

ASADB-3 Assistente Técnico - Administração 40 horas 01 2.325,00 

 
ASSUEB-4 

Assistente Técnico – 
Secretário de Unidade Escolar 

40 horas 01 2.325,00 

ASCCSIB-5 
Assistente Técnico – Ciências da Computação ou 
Sistemas de Informação 

40 horas 01 2.325,00 

ASPSB -6 Assistente Técnico - Psicologia 40 horas 01 2.325,00 

ASSEB-7 Assistente Técnico – Secretariado Executivo 40 horas 01 2.325,00 

ASCCB-8 Assistente Técnico – Ciências Contábeis 40 horas 01 2.325,00 

ASEFEB-9 
Assistente Técnico – Enfermagem com Pós 
Graduação, ou Farmácia com Pós Graduação 

40 horas 01 
2.325,00 

+ gratificação 

ASTUEB-10 Assistente Técnico – Turismo com Pós Graduação 40 horas 01 
2.325,00 

+ gratificação 

ASADEB-11 
Assistente Técnico - Administração com Pós 
Graduação  

40 horas 01 
2.325,00  

+ gratificação 

 

Benefícios: Plano de Saúde, Ticket alimentação, Seguro de Vida 

Pré-Requisitos: ver ANEXO II 

Descrição do Cargo: ver ANEXO II 

Competências Necessárias: ver ANEXO II 

 
2.2 – A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: 

 
1ª FASE – Recrutamento/Inscrição, que compreenderá a busca de candidatos para 

participar da 2ª FASE. 
 

2ª FASE – Seleção, que compreenderá, por parte da Comissão de Processo Seletivo, 
de avaliação:  

- Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. 
 

Parágrafo único: Será necessária a apresentação de Comprovante de Escolaridade e 
Experiência na função, conforme especificado no item 4.1.2 deste edital.  

- Prova de Conhecimentos, de caráter exclusivamente eliminatório. 
 

3) DO PROCESSO SELETIVO 
 

Este processo seletivo destina-se ao preenchimento da(s) vaga(s) deste descritivo, podendo 
os candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação, serem aproveitados para novas 
vagas que surgirem de acordo com a necessidade da Instituição, até que seja realizado novo 
Processo Seletivo. 

As informações sobre datas, locais e horários de realização das etapas serão divulgadas no 
site do SENAC/PA: www.pa.senac.br (Trabalhe Conosco). 

Somente serão aceitos os candidatos que preencherem o Formulário de Inscrição, constante 
no site do SENAC/PA: www.pa.senac.br (Trabalhe Conosco). 
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4) DO RECRUTAMENTO/INSCRIÇÃO 

4.1 – O recrutamento/inscrição, que corresponde a 1ª Fase, será realizado via internet e/ou 
presencial, na UNIDADE DE RELACIONAMENTO - Av. Assis de Vasconcelos, 498 - Campina – Belém-Pará, 
devendo o candidato preencher o formulário de inscrição inserido no site do SENAC: www.pa.senac.br 
(Trabalhe Conosco) – ver Anexo I. 

4.1.1 – As inscrições só serão confirmadas após a validação na Unidade de 
Relacionamento. O candidato que somente fizer inscrição on-line e não comparecer ao Senac não 
estará inscrito. 

4.1.2 – No período de 03 de fevereiro de 2014 a 21 de fevereiro de 2014, o candidato 
deverá comparecer à Unidade de Relacionamento - UNIRE, sito a Av. Assis de Vasconcelos, 498 - 
telefone: 4009-6360 / 0800 701 4492, em Belém, para CONFIRMAR E VALIDAR sua inscrição, no 
horário de 9:00 às 17:00 horas, munido dos documentos abaixo relacionados: 

 
1 - Ficha de Inscrição impressa; 
2 – Curriculum Vitae impresso; 
3 - Comprovante de Escolaridade (original e cópia reprográfica);  
4 - Comprovante de Pós Graduação (cópia reprográfica); 
5- Comprovação da experiência profissional para os cargos de nível médio e superior; 
6 - Documento de identificação (Original e cópia reprográfica); 
7 - CPF; 
8 - Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”, para o cargo de Motorista – 

AFMOB-4; 
9 - Laudo Médico (pessoas com deficiência); 

 
Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de 
identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CREF etc.; Certificado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97), sendo que o mesmo documento deverá ser apresentado no 
ato da realização da prova.  
 

Parágrafo Único: Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de 
Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 
cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados ou que de alguma 
forma não permitam, com clareza, a identificação do candidato. 

 
4.2- O candidato somente poderá solicitar uma única inscrição. E uma vez escolhido o código 

do cargo, o candidato automaticamente estará vinculado ao cargo optado na inscrição realizada, 
concorrendo àquela vaga, não sendo admitida posterior alteração. 

4.2.1. O candidato poderá inscrever-se somente em um único cargo. 
4.3 – As informações prestadas pelo candidato em sua ficha de Inscrição e Curriculum Vitae 

são de sua inteira responsabilidade, dispondo o SENAC/PA, através da Comissão do Processo Seletivo, o 
direito de excluir do processo, o candidato que não preencher a ficha e o curriculum vitae de forma 
correta, completa ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
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4.4 - Não será acatada inscrição formulada por correspondência, via postal, fax e em 
desacordo com as demais Cláusulas e condições deste Edital. 

4.5 - As pessoas com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova de conhecimentos, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e aos conceitos exigidos. 

4.5.1 - Das vagas destinadas a este Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) serão 
reservadas as pessoas com deficiência, observadas as disposições pertinentes: 

a) A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada 
aos cargos com número de vagas superior a 10 (dez); 

b)  Nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou 
inferior a 10 (dez) será reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência; 

c)   Aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será destinada a 
reserva de vagas às pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual 
máximo fixado em legislação pertinente. 

4.5.2 - Os candidatos com deficiência deverão apresentar juntamente com o 
Curriculum Vitae o Atestado Médico contendo a descrição da deficiência com o respectivo CID, desde 
que a descrição do cargo seja compatível com a deficiência de que possuem, em obediência ao 
disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 2004, e declarar num documento anexo, 
caso necessitem de algum atendimento especial para a realização das Etapas, que compõem o 
Processo Seletivo. 

 

5) DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  

5.1- São requisitos indispensáveis para contratação dos candidatos aprovados: 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo Parágrafo Primeiro do Art. 12 da Constituinte Federal de 1988; 

 Apresentar documentação comprobatória da escolaridade e dos requisitos exigidos 
para o cargo, que se encontram especificadas no Anexo II deste Edital; 

 Ser considerado apto para o exercício da função referente ao cargo, através do exame 
médico admissional, pelo qual serão avaliadas as condições físicas e mentais do candidato, procedido 
por determinação do SENAC/PA;  

 Comprovação da idade mínima (18 anos); 

 Comprovante de estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais. 

 Apresentar os demais documentos exigidos pelo SENAC/PA. 

5.2- Não poderão ser admitidos como empregados do SENAC parentes até o terceiro grau civil 
(afim ou consanguíneo) do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e 
do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais do SENAC ou do SESC, bem como de dirigentes de 
entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou de empregados, da correspondente área 
territorial. 

  5.2.1– A proibição é extensiva, nas mesmas condições, aos parentes de empregados 
dos órgãos do SENAC ou do SESC. 

5.2.2 – Não poderão ser admitidos ex-funcionários do Senac, dispensados por justa 
causa.  

5.2.3 – Não poderão realizar o processo seletivo, funcionários ativos no Quadro de 
Pessoal do Senac. 
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6) DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS E APROVAÇÃO 

6.1 - Este Processo Seletivo constará das seguintes Etapas de seleção: 
6.1.1- Análise Curricular – Nessa etapa objetiva-se verificar se os currículos recebidos 

atendem aos pré-requisitos exigidos e divulgados no ANEXO II. 
Os currículos recebidos serão avaliados para verificar a adequação dos candidatos ao perfil 

mínimo exigido para a vaga, classificados de acordo com os seguintes aspectos: formação/escolaridade, 
experiência e qualificações. Nesta etapa o resultado será expresso pelos conceitos APTO ou INAPTO. 

6.1.1.1 - O candidato com conceito INAPTO fica eliminado do Processo 
Seletivo e, consequentemente, da segunda etapa de seleção. 

6.1.2- Provas de Conhecimentos – Objetiva-se com essa fase avaliar os 
conhecimentos necessários exigidos para ocupação da vaga. Serão aplicadas avaliações de 
conhecimentos teóricos em data divulgada neste Edital (Anexo I). Nesta Etapa o resultado será 
expresso pela pontuação geral da prova conforme Anexo III deste Edital. 

6.1.2.1 – Do resultado expresso na prova de conhecimentos serão 
considerados aprovados somente os candidatos que obtiverem pontuação acima de 50% do total da 
prova. Consequentemente os que obtiverem pontuação igual ou abaixo de 50% ficarão eliminados do 
presente processo.  

6.1.2.2 – A prova de conhecimentos constará de questões de múltipla 
escolha com 5 opções (A, B, C, D, E). O número de questões para cada disciplina, o valor de cada 
questão, bem como o conteúdo programático, estão discriminados no Anexo III.  

6.1.3- Prova de Títulos - De caráter Classificatório, para os cargos de Nível Superior, 
com Pós Graduação conforme item 7.13.  

 

  7)  DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
7.1- A aplicação da prova de conhecimentos ocorrerá na Unidade de Belém, Av. Serzedelo 

Corrêa, nº 279 no dia 05 de abril de 2014. 
7.1.1 - O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido do 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DE CANETA ESFEROGRÁFICA, com 
tinta azul ou preta, de material transparente. 

7.2 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identificação 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, trinta dias. 

7.3 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

7.4 - No dia da realização da prova não será permitido ao candidato permanecer com armas ou 
aparelhos eletrônicos (tablet, smartphone, relógio do tipo data bank, agenda eletrônica, notebook 
etc.), bem como acessórios de chapelaria (boné, chapéu, boina etc.). Caso o candidato leve algum 
aparelho eletrônico, esse(s) deverá(rão) ser desligado(s). O descumprimento da presente instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

7.5 – Não haverá revisão ou vista do resultado. 
7.6 – Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) deixar de comparecer para realização da prova na data, no local e na hora 
estabelecida;  

b) comparecer após o horário de início da prova;  
c) recusar-se a prestar a prova ou retirar-se do recinto durante a realização da prova, 

sem a devida autorização. 
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d) for surpreendido na prática de qualquer forma de comunicação com outros 
candidatos ou pessoas estranhas, assim como, na utilização de livros, notas, máquinas, impressos e 
equipamentos eletrônicos de comunicação;  

e) recusar-se a devolver o caderno de prova, o exemplar do cartão resposta, assim 
como, a assinar a lista de presença. 

 
7.7 - Anulada alguma questão da prova objetiva, os pontos correspondentes serão creditados 

a todos os candidatos que realizaram a referida prova e que assinalaram uma única resposta nesta 
respectiva questão. 

7.8 - Será atribuída nota 0 (zero) às questões da prova: não respondidas, que contenham 
emenda ou rasura, que contenham mais de uma resposta assinalada ou que não foram marcadas no 
cartão de resposta. 

7.9 -  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 
levar um(a) acompanhante, que ficará em local indicado pela coordenação do Processo Seletivo e que 
será responsável pela guarda do lactente. A candidata deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição. 

7.10 - Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas. 

7.11 - O tempo máximo de duração da prova será de 03 (três) horas. 
7.12 -  É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de 

realização da avaliação e o comparecimento no horário determinado. 
 

7.13 - DA PROVA DE TÍTULOS 
7.13.1. A Prova de Títulos será considerada apenas para os candidatos ao cargo de 

Assistente Técnico (Nível Superior com Pós Graduação) que tenham obtido um mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva. 

7.13.2. A prova de títulos, é de caráter apenas classificatório, e terá a seguinte 
composição: 

 
7.13.3. A comprovação do título deverá ser feita através de cópia reprográfica com o 

título original.  

TÍTULOS / ESPECIFICAÇÃO 
VALOR POR 

TÍTULO 
COMPROVANTE 

a) Título de Doutor em área específica, relacionada ao 
cargo pleiteado, concluído até a data de apresentação 
dos títulos. 

2,0 

 
 
 
Diploma de Curso devidamente registrado, 
expedido por instituição reconhecida pelo 
MEC, ou Certificado/Declaração de 
Conclusão do respectivo Curso, 
acompanhado do Histórico Escolar, no qual 
conste o número de créditos obtidos, as 
disciplinas em que foi aprovado e as 
respectivas menções, o resultado dos 
exames e do julgamento da tese ou 
dissertação. 

b) Título de Mestre em área específica, relacionada ao 
cargo pleiteado, concluído até a data de apresentação 
dos títulos. 

1,5 

c) Título de Pós-Graduação – Especialização na área 
específica, relacionada ao Cargo pleiteado, concluído 
até a data de apresentação dos títulos. 

1,0  
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7.13.4. Não serão computados como títulos, os comprovantes de estágios, 
congressos, seminários, simpósios ou similares e bolsista de qualquer espécie.  

7.13.5. O documento relacionado a curso realizado no exterior somente será 
considerado, quando devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, 
e deverá vir acompanhado pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado.  

7.13.6. Os documentos comprovantes da prova de títulos deverão ser entregues pelo 
candidato, no dia da realização da prova objetiva, com os seguintes procedimentos:  

a) Imprimir e preencher integralmente o formulário para a Prova de Títulos, que 
consta no site do SENAC;  

b) Anexar os comprovantes devidos (cópia) e apresentar o título original;  
c) Colocar dentro de um envelope, não lacrado, identificado com nome do 

candidato e o cargo a que concorre; 
d) Entregar o envelope após término de sua prova em sala determinada pela 

Comissão do Processo Seletivo, para que o envelope seja lacrado pelo fiscal habilitado.  
7.13.7 Após a entrega dos títulos não será permitida, sob qualquer alegação, a 

inclusão de novos documentos.  
7.13.8. Ao candidato que não realizar a prova de títulos será atribuído zero pontos 

nessa prova.  
 

8) DA CLASSIFICAÇÃO 
 

8.1 – Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, obedecendo ao total de 
pontos obtidos na Prova de Conhecimentos – Ver Pontuação (Anexo III) 

8.2 – Para a classificação, ficam estabelecidos, em sequência, os critérios de desempate a 
seguir discriminados: 

a) Candidato com maior número de pontos nas questões Específicas. 
b) Candidato com maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa. 
c)    Candidato com maior tempo de Experiência Profissional. 

 

9) DOS RESULTADOS 
 

9.1 – O resultado deste Processo Seletivo dar-se-á de forma parcial, ou seja, por fase 
concluída, publicado no site do SENAC. 

9.1.1 – O Resultado final será publicado no site do SENAC (www.pa.senac.br), no 
período de até 30 dias após o encerramento deste Processo Seletivo. 

 

10) DOS RECURSOS  
 

10.1 – O candidato que se sentir prejudicado no final da 2ª etapa – Prova de Conhecimentos 
do processo seletivo é assegurado o direito de recurso à Comissão de Processo Seletivo, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a comunicação do resultado. Após a interposição do recurso a Comissão 
de Processo Seletivo tecerá os comentários pertinentes às alegações contidas no recurso e enviará ao 
candidato por e-mail no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que dessa decisão não será 
admitida a interposição de novos recursos. 

10.2 – Admitir-se-á um único recurso por candidato, o qual deverá ser encaminhado ao e-mail 
do processo seletivo: pss@pa.senac.br. 
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11) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 – A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implica no conhecimento das normas e 
condições estabelecidas no presente Edital e na aceitação das mesmas, conforme declaração expressa 
na ficha de Inscrição. 

11.2 - Pessoas com deficiência, nos termos do Art. 4º do Dec. Nº 3.298, de 20/12/99, tem 
assegurado o direito de se inscreverem no presente Processo Seletivo para o cargo cujas 
atribuições/atividades sejam compatíveis com a deficiência do candidato.  

11.2.1 - Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se aprovados no 
Processo Seletivo, serão submetidos a exame médico oficial pelo SENAC/PA, que terá decisão 
terminativa sobre a sua condição como portador de deficiência ou não, bem como sobre a 
compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo pretendido. 

11.2.2 - Após a contratação, o candidato que utilizar a prerrogativa de que trata o 
item 11.2 não poderá arguir a deficiência constatada para justificar a concessão de licença ou 
aposentadoria por invalidez, salvo se adquiridas posteriormente à contratação, observadas as 
disposições legais pertinentes. 

11.3 – Os candidatos deverão acompanhar as convocações, avisos e/ou comunicados, através 
da divulgação no Quadro de Avisos ou site do SENAC/PA, até a publicação do resultado final, no site 
www.pa.senac.br. 

11.4 - A contratação de candidato aprovado ocorrerá pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT, e será realizada de acordo com a necessidade, disponibilidade orçamentária e 
conveniência do SENAC/PA e nos termos da legislação vigente. 

11.5 – O resultado final deste Processo Seletivo será publicado pelo SENAC/PA no quadro de 
Avisos das Unidades Operativas, em Belém, e, via Internet, no site do SENAC/PA (www.pa.senac.br). 

11.6 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da Comissão de Processo 
Seletivo do SENAC/PA.  

11.7 - Os conteúdos programáticos a serem observados para realização da prova de 
conhecimentos encontram-se no Anexo III, deste Edital. 

11.8 – O presente Edital entra em vigor na data de publicação, revogando disposições em 
contrário. 
 
 
Belém, 29 de janeiro de 2014 
 
 
 
                                               

Comissão de Processo Seletivo 
 


