
 
 

5.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado através do boleto bancário gerado após o preenchimento do formulário de 
inscrição, no período de 30/08 a 11/09/2018. 
5.2.1. Cumprirá ao candidato conferir atentamente, antes do pagamento, se o boleto emitido contempla seu nome e CPF. 
5.2.2. Caso o boleto não registre os dados do candidato ou na hipótese destes estarem incorretos, cabe ao candidato procurar a 

Comissão do Processo, através do e-mail processoseletivo@ac.senac.br; 
5.2.3. O Senac-DR/AC não confirmará inscrições nos casos de boletos em branco ou com dados incorretos do candidato. 

 
5.3. A inscrição somente será válida mediante compensação bancária relativa ao pagamento da taxa. 

 
5.4. Se até a data definida pelo Senac-DR/AC não for confirmada a compensação bancária da taxa de inscrição, o requerimento de inscrição 

será cancelado automaticamente, conforme item 5.3 deste Edital. 
 

5.5. Serão observados os seguintes valores de taxa de inscrição: 
5.5.1. Nível Superior: R$ 60,00 (sessenta reais); 

5.5.2. Nível Médio: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 
 

 

6. ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo será composto por etapas, nas quais serão realizadas: 
6.1.1. NÍVEL MÉDIO: 

6.1.1.1. 1ª Etapa: Aplicação de Provas de Conhecimentos Teóricos, com base no conteúdo programático constante do 
Anexo I; e 

6.1.1.2. 2ª Etapa: Análise Curricular, apenas para os candidatos classificados na forma do item 6.3.1. 
 

6.1.2. NÍVEL SUPERIOR: 
6.1.2.1. 1ª Etapa: Aplicação de Provas de Conhecimentos Teóricos, com base no conteúdo programático constante do 

Anexo I; 
6.1.2.2. 2ª Etapa: Análise Curricular, apenas para os candidatos classificados na forma do item 6.3.1; e 
6.1.2.3. 3ª Etapa: Prova Prática, apenas para as funções de Supervisor Educacional e Supervisor Pedagógico. 

 
6.2. 1ª ETAPA: Prova de Conhecimentos Teóricos – Eliminatória: A prova teórica será composta de 40 questões de múltipla escolha com 

05 opções (A, B, C, D ou E), assim dividida: 
 

 

PROVA TEÓRICA 
TOTAL DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

Conhecimentos Básicos (Português, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais) 30 1,0 30 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 10 

TOTAL DE PONTOS 40 -- 40 

6.2.1. Após as provas, os candidatos serão classificados por função/especialidade a partir do total de pontos obtidos, sendo ELIMINADO 
o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: 
a) Obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas; 
b) Obtiver zero em qualquer das provas; 
c) Não for classificado para a análise curricular, conforme quantitativo definido no item 6.3.1. 
6.2.1.1.  O gabarito da prova teórica será disponibilizado no site do SENAC-DR/AC a partir das 14h do dia 01/10/2018. 

6.2.2. Os candidatos deverão observar as seguintes condições: 
a) As provas serão realizadas no dia 30/09/2018 e terão duração de 04 (quatro) horas, com início às 08h e término às 12h, em 

local a ser divulgado no site http://portal.ac.senac.br/processo-seletivo/. É de exclusiva responsabilidade do candidato a 
identificação correta do local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado. 

b) Os candidatos deverão chegar ao local de realização da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos 
de documento oficial de identificação com foto. Ao ingressar no prédio, o candidato deverá dirigir-se à sala na qual prestará 
prova, onde, após ser identificado, aguardará seu início. Os portões serão fechados às 07h50, não sendo permitido o 
acesso de candidatos às salas de aplicação das provas após esse horário. 

c) Os candidatos deverão portar caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta. 
d) Não será permitida a posse de equipamentos eletrônicos durante a realização das provas e nem tampouco o SENAC-DR/AC 

se obriga a guardá-los para os candidatos. 
e) Durante o período de realização das provas, o candidato que for flagrado de posse de aparelho eletrônico, ainda que desligado, 

será sumariamente excluído do Processo Seletivo. 
f) O candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação da prova depois de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma. 
g) O candidato que desejar levar consigo o caderno de questões deverá aguardar até 30 minutos do horário previsto para o 

término da avaliação. 
h) Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos em cada sala serão liberados somente quando todos os candidatos tiverem 

concluído, ou o tempo de prova encerrado. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas. 
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