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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SENAC/MA Nº. 001/2015, de 08/04/2015 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO, tendo em vista o disposto na 
Resolução do CN-SENAC N° 875/2008, alterada pela Resolução do CN-SENAC Nº. 
885/2009, que dispõe sobre o estabelecimento de normas gerais do processo 
seletivo para contratação de empregados, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a realização de Processo de Seleção com vagas exclusivas para 
Pessoas Portadoras de Deficiência para o Quadro Efetivo e formação de Cadastro de 
Reserva nas Unidades do SENAC/MA, mediante as normas e condições 
estabelecidas neste Edital, nos termos estabelecido pelo Decreto 3.298/99, Seção IV, 
do Art. 36 ao Art. 44, de 21 de dezembro de 1999. 

 
1. DAS VAGAS  
 
1.1. A indicação dos requisitos básicos, do valor dos vencimentos e do número de 

vagas para cada cargo é demonstrada conforme tabela abaixo: 
 

CIDADE DE 
LOTAÇÃO CARGO REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO/ 
BENEFÍCIOS 

VAGAS PARA 
PCD 

BACABAL 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

Escolaridade: Ensino Médio 
Completo. 
Experiência: de preferência com 06 
(seis) meses em funções 
administrativas. 
Conhecimentos: Cursos 
obrigatórios de Informática Básica 
(Windows, Pacote Office e Internet). 

40h 

R$ 1.535,00/  
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo + 

Seguro Funeral + 
Ticket Alimentação 

01 

CAXIAS 
AUXILIAR DE 
RECEPÇÃO 

Escolaridade: Ensino Médio 
Completo. 
Experiência: de preferência com 06 
(seis) meses em atividades de 
recepção. 
Conhecimentos: Cursos 
obrigatórios deInformática Básica 
(Windows, Pacote Office e Internet). 

44h 

R$ 1.188,00/ 
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo 

01 

IMPERATRIZ 
AUXILIAR DE 
RECEPÇÃO 

Escolaridade: Ensino Médio 
Completo. 
Experiência: de preferência com 06 
(seis) meses em atividades de 
recepção. 
Conhecimentos: Cursos 
obrigatórios deInformática Básica 
(Windows, Pacote Office e Internet). 

44h 

R$ 1.188,00/ 
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo 

01 

SÃO LUÍS 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Escolaridade: Ensino Médio 
Completo. 
Experiência: de preferência com 06 
(seis) meses em funções 
administrativas  
Conhecimentos: Cursos 
obrigatórios de Informática Básica 
(Windows, Pacote Office e Internet). 

40h 

R$ 1.535,00/  
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo + 

Seguro Funeral + 
Ticket Alimentação 

01 

AUXILIAR DE 
RECEPAÇÃO 

Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
Experiência: de preferência com 06 
(seis) meses em atividades de 
recepção. 
Conhecimentos: Cursos de 
Informática Básica (Windows, 
Pacote Office e Internet). 

44h 

R$ 1.188,00/ 
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo 

01 
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SÃO LUÍS 
AUXILIAR 

OPERACIONAL 

Escolaridade: Ensino Fundamental; 
Experiência: não necessária; 
Conhecimentos: Português Básico; 
Matemática Básica; Gestão de 
Serviços Gerais Noções de 
Segurança no Trabalho; 

44h 

R$ 1.122,00/ 
Plano de Saúde 

Subsidiado + Seguro 
de Vida em Grupo + 

Seguro Funeral + 
Ticket Alimentação 

01 

 
1.2. As descrições sumárias dos cargos podem ser encontradas no Anexo III deste 

Edital. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Período: 13/04/2015 à 30/04/2015 

2.2. Horário: 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30 

2.3. Locais de Inscrição:  

• SENAC/Bacabal: Rua Gonçalves Dias, N° 380 – Centro – (99) 3621-1247; 

• SENAC/Caxias: Av. Luis Sales, N° 151 – Trizidela – (99) 3521-5007/ 3421-6900; 

• SENCA/Imperatriz: Rua Rui Barbosa, N° 203 – Centro – (99) 3524-2961/ 3524-4489; 

• SENAC/São Luís: Rua do Passeio, 495 – Centro – Bloco C – Sala 207. 

2.4. O calendário deste Processo Seletivo, com a relação de todas etapas e suas 

datas se encontra no Anexo I. 

2.5. O presente Edital está disponível para consulta nos murais do SENAC/MA no 

endereço acima e no site: http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/ 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

3.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas na Constituição Federal, 

Artigo 12, Parágrafo 1º; 

3.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação; 

3.3. Estar quites com as obrigações eleitorais; 

3.4. Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

3.5. Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

3.6. Preencher os requisitos básicos exigidos para o cargo pretendido, conforme 

indicado no Item 01 deste Edital; 

3.7. Ser Pessoa Portadora de Deficiência Habilitada conforme estabelecido pelo 

Decreto 3.298/99, Seção IV, no Art. 36. 

3.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades do cargo pretendido; 

http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/
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3.9. Conhecer e estar de acordo com as exigências deste Edital e da legislação 

pertinente. 

3.10. Não ser parente de acordo com os critérios apresentados Regimento do 

SENAC/MA, Capítulo XII, Art. 44, parágrafo único, o qual estabelece: 

“Não poderão ser admitidos como servidores 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 SESC ou do SENAC, bem como 
de dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou 
empregados. 
Parágrafo Único – A proibição é extensiva, nas mesmas condições, aos 
parentes de servidores dos órgãos do SENAC ou do SESC”. 

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

4.1. As pessoas interessadas em participar da seleção deverão se encaminhar até 

uma Unidade do SENAC em sua localidade dentro do período de inscrição, para: 

• Entregar cópia do Currículo, anexadas às devidas comprovações; 

• Entregar cópias do RG e CPF; 

• Entregar laudo médico que comprove sua deficiência; 

• Se for o caso, preencher e imprimir o requerimento para atendimento 

diferenciado ou comprovação da deficiência que se declara portador e 

encaminhar em 02 vias (Anexo IV). 

4.2. Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de 

Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos etc.); Passaportes; Certificados de Reservista; 

Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 

como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (somente o modelo novo, que 

contém foto).  

4.3. Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de 

Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo 

antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem 

valor de identidade; cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não-
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identificáveis, danificados ou que de alguma forma não permitam, com clareza, a 

identificação do candidato. 

 
 
5. DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
 

5.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para 

o momento da realização das provas, deverá informar no ato da inscrição, e 

deverá utilizar o Requerimento constante do Anexo IV deste Edital, 

devidamente preenchido, assinalando o campo relativo à solicitação de 

disponibilização de atendimento diferenciado, indicando claramente o tipo de 

atendimento diferenciado necessário, acompanhado de documento que 

comprove tal necessidade. 

5.2. O candidato que requerer como atendimento diferenciado prova em braile 

deverá, ele próprio, escrever respostas, também em braile, devendo levar, no 

dia da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban.  

5.3. O candidato que requerer como atendimento diferenciado provas ampliadas 

(fonte aproximada a 18), devendo ele mesmo transcrever suas respostas para 

a Folha de Respostas. 

5.4. Os candidatos que requerem ledor, durante a realização das provas, devem 

estar cientes de que este ao transmitir ao candidato com deficiência visual o 

conteúdo das questões respectivas e preencher a folha de respostas fará a 

reprodução fiel das afirmações para o interessado. 

5.5. A prova realizada com auxílio de ledor será gravada em gravador digital, 

fornecida pela comissão do concurso público ou processo seletivo, e seu 

conteúdo será preservado até o final do certame, podendo o candidato com 

deficiência visual requerer a gravação, ou cópia da mídia, das mesmas caso 

exista divergência entre as suas respostas e a marcação ou transcrição do 

ledor. 

5.6. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da 

prova, desde que faça a solicitação do atendimento diferenciado, devendo 

levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. Na hora 

da amamentação, a candidata será deslocada para uma sala especial, sendo 
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acompanhada o tempo todo por um fiscal. O responsável pela guarda da 

criança não permanecerá no mesmo local que a candidata. Será permitido 

apenas um acompanhante por criança. A candidata que não levar 

acompanhante não realizará a prova. 

5.7. Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à 

sala de atendimentos especiais, podendo o fiscal verificar o atendimento de tal 

condição. 

5.8. Os candidatos adventistas poderão requerer junto à comissão realizar suas 

provas em horários diferenciados, porém farão provas diferenciadas dos 

demais candidatos. 

5.9. O candidato que não atender ao disposto no Subitem 5.1., nas datas e 

horários estabelecidos, não terá o atendimento diferenciado disponibilizado. 

5.10. Qualquer outro tipo de atendimento diferenciado será avaliado pela Comissão 

do Processo Seletivo, desde que cumpridas todas as prerrogativas do 

Subitem 5.1. 

5.11. A decisão quanto ao deferimento dos Requerimentos de que trata o Subitem 

5.1. caberá ao SENAC/MA e, em seu julgamento, obedecerá a critérios de 

viabilidade e razoabilidade. 

5.12. O valor referente ao pagamento da Taxa de Inscrição só será devolvido caso 

haja o cancelamento do Processo Seletivo por conveniência do SENAC/MA. 

 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
6.1. A Seleção dos candidatos compreenderá: 
 

a) Análise Curricular; 

Etapa não eliminatória. O Currículo apresentado pelo candidato, no ato da 

inscrição, receberá pontuação na escala de 00 (zero) à 10 (dez) a partir de 

critérios de (1) experiência profissional, (2) formação acadêmica, (3) cursos de 

capacitação e/ou aperfeiçoamento, analisados a partir das comprovações. 

Esta etapa não é eliminatória. 

b) Redação (etapa eliminatória); 
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Esta etapa tem por objetivo avaliar aspectos da escrita dos candidatos, no que 

se refere à: (1) coesão e coerência textuais, (2) emprego de vocabulário, (3) 

concordância verbal e (4) concordância nominal, na elaboração de um texto 

dissertativo com temática definida, podendo receber pontuação que varia de 

00 (zero) a 10 (dez) pontos. Esta etapa é eliminatória, com nota de corte de 7,0 

(sete) pontos. 

c) Prova Prática de Informática (etapa eliminatória - Ver conteúdo no Anexo II); 

Etapa eliminatória, apenas para os cargos de Agente Administrativo e Auxiliar 

de Recepção, esta etapa tem por objetivo avaliar conhecimentos básicos de 

informática na utilização de aplicativos, tais como (1) Windows, (2) Word e (3) 

Excel, com pontuação que varia 00 (zero) à 10 (dez) pontos. Esta etapa é 

eliminatória, com nota de corte de 7,0 (sete) pontos. 

d) Entrevista (etapa classificatória); 

Etapa não eliminatória com pontuação que varia de 00 (zero) á 10 (dez) 

pontos. 

6.2. Serão admitidos apenas pontos inteiros ou com variação de 0,5 (meio) ponto 

nas notas finais de todas as etapas. 

6.3. Nota de corte das etapas eliminatórias é 7,0 (sete), de forma que os que ficarem 

abaixo desta pontuação estarão eliminados do Processo Seletivo. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Será considerado APROVADO no Processo Seletivo o candidato que, 

cumulativamente: 

a) não for eliminado na Redação; 

b) não for eliminado na Prova Prática de Informática; 

c) não for eliminado em razão de qualquer outro critério estabelecido neste 

Edital. 

7.2. Ocorrendo empate no somatório, dos pontos obtidos serão adotados, 

sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 

neste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 

10.741/2003 - Estatuto do Idoso, o de idade mais elevada; 
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b) Maior nota relativa à Entrevista; 

c) Maior nota relativa a Prova Prática de Informática, conforme o cargo; 

d) Maior nota relativa à Redação; 

e) Maior nota relativa à análise curricular; 

f) Maior Idade; 

 
8. DO RESULTADO FINAL 

8.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será o somatório dos pontos obtidos 

nas etapas mencionadas, conforme o item 5 deste Edital, conforme o cargo.  

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações 

de todos os atos e comunicados referentes a este processo seletivo divulgados 

na internet, no site: http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/, não tendo o 

SENAC/MA a obrigação de realizar convocação, não cabendo ao candidato 

alegar desconhecimento das datas, locais, resultados e demais informações 

contidas neste Edital; 

8.3. O resultado do Processo Seletivo será divulgado por meio de lista nominal, 

constando à classificação final dos candidatos, e estará disponível no site: 

http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/ e em jornal de grande circulação. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

9.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será homologado pelo Presidente do 

Conselho Regional do SENAC/MA e publicado de forma oficial pela entidade, 

no mural da Instituição e em jornal de grande circulação do Estado. 

9.2. A homologação do Resultado Final desse Processo Seletivo será efetuada por 

cargo, a critério do SENAC/MA. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos 

os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a esse 

Processo Seletivo, que serão sempre fixados no quadro de avisos do 

SENAC/MA e no site do SENAC/MA. 

http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/
http://www.ma.senac.br/trabalhe-conosco/
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10.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas para 

desta Seleção contidas neste Informativo e nos demais documentos a serem 

oportunamente divulgados. 

10.3. Os documentos entregues para efeito de inscrição, em hipótese alguma serão 

devolvidos; 

10.4. Todas as etapas de seleção serão realizadas nos endereços mencionados no 

Item 2. 

10.5. A aprovação nesta Seleção assegurará apenas a expectativa de direito à 

contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância 

das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e 

conveniência do SENAC/MA, à rigorosa observância da ordem de 

classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo. 

10.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, sendo de sua 

inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização junto ao 

SENAC/MA, após mencionada data, se aprovado. 

10.7. O candidato será eliminado do Processo Seletivo se, a qualquer tempo, for 

verificado que ele não atende a qualquer dos requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

10.8. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, 

atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a 

etapa que lhe disser respeito.  

10.9. O processo seletivo não concede revisão nas avaliações teóricas e práticas. 

10.10. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da 

publicação deste Informativo não serão objeto de avaliação desta Seleção. 

10.11. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo 

Seletivo de que trata este Edital é o da cidade de São Luís - MA. 

10.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, 

instituída para esse fim pelo SENAC/MA, ouvida sua Assessoria Jurídica. 

 
São Luís, 09 de abril de 2015. 

 
 

JOSÉ AHIRTON BATISTA LOPES 
Diretor Regional 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

 

N° ETAPA PERÍODO 

01 Divulgação 
09/04/2015 à 
17/04/2015 

02 Inscrição 
20/04/2015 à 
30/04/2015 

03 Convocação para Redação 04/05/2015 

04 1ª Etapa – Redação 06/05/2015 

05 Convocação para Prova de Informática 11/05/2015 

06 2ª Etapa – Prova de Informática 13/05/2015 

07 Convocação para Entrevista 25/05/2015 

08 3ª Etapa – Entrevista 
26/05/2015 à 
29/05/2015 

09 Resultado Final 01/06/2015 

 
 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA  
 

Noções de Informática 
• Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software,  
• Sistema Operacional Windows; 
• Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); 
• Conceitos e serviços relacionados à Internet e à Intranet; Navegadores 

(browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; 
Transferências de arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de 
arquivos e métodos de acesso.  

• Conceitos de proteção e segurança. Armazenamento de dados: 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados;  

• Cópia de segurança (backup).  
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ANEXO III 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

Auxiliar Operacional 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

• Desempenhar tarefas gerais e auxiliares de atendimento interno e externo; 

• Executar serviços de atendimento ao público; 

• Proceder a distribuição interna e externa de correspondência e documentos em geral; 

• Controlar a entrada e saída de pessoas estranhas ao serviço nas portarias dos prédios; 

• Executar mandados, atender telefones e chamados nos locais de trabalho; 

• Fazer pequenas compras; 

• Executar serviços externos em bancos e repartições; 

• Auxiliar a remoção, carga, descarga e arrumação de materiais, móveis e utensílios; 

• Prover as salas de aula do material necessário; 

• Realizar pequenos reparos que não exijam habilidades especiais; 

• Proceder abertura e fechamento de portas e janelas dos prédios; 

• Auxiliar em serviços de reprografia; 

• Executar outros serviços correlatos à função. 

Auxiliar de Recepção 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

• Recepcionar o público externo, orientando-o e prestando informações pertinentes ao 
acesso às dependências; 

• Realizar serviços de portaria prestando informação e controlando a entrada e saída de 
pessoas nas dependências da Entidade; 

• Receber, entregar e distribuir correspondências e documentos em geral; 

• Executar mandados, atender telefonemas e transmitir recados; 

• Zelar pela guarda e conservação de documentos e volumes que lhe forem confiados; 

• Evitar aglomerações e tumultos de empregados e pessoas estranhas na recepção; 

• Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Agente Administrativo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

• Executar trabalhos de suporte administrativo que envolva: serviços de informação, 
controle de visitantes e correspondências, redação de documentos e relatórios, digitação, 
reprodução xerográfica, coleta, expedição, distribuição e arquivamento de documentos; 
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• Prestar atendimento ao cliente interno e externo em geral, encaminhando-os às unidades 
organizacionais e/ou pessoas solicitadas caso seja necessário; 

• Executar serviços de protocolo e arquivo, procedendo com os necessários controles; 

• Requisitar, receber e controlar o uso de material de consumo; 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais em estoques; 

• Participar nas feiras com exposições documentárias. 

• Fazer solicitação de conserto de equipamentos e objetos usados em sala de aula e na 
coordenação; 

• Executar o inventário físico dos bens patrimoniais, emitindo relatórios, com o objetivo de 
manter compatíveis os registros contábeis com o controle físico dos bens, de acordo com 
legislação; 

• Realizar procedimentos administrativos referentes aos processos de Licitação (Dispensa 
de Licitação, Convite, Pregão Presencial ou Eletrônico e Concorrência) realizados; 

• Realizar trabalhos externos, sempre que necessário; 

• Preparar, organizar, atualizar, classificar, arquivar, elaborar, redigir, conferir e expedir 
documentos que envolva processos de registro, transferência, cancelamento referente a 
alunos e instrutores; 

• Realizar atividades de abrir, organizar turmas e registrar instrutores no sistema 
Educacional; 

• Solicitar, entregar e controlar a distribuição de material escolar, tais como apostilas, kit do 
aluno e camisetas, entre outros; 

• Elaborar contratos, rescisões e documentação de viagem AP/APV; 

• Elaborar declarações de frequência e conclusão de curso para alunos e instrutores; 

• Fazer inscrição no site do PSG das pessoas que não tem acesso à internet; 

• Preparar controle de mapa de sala; 

• Fazer matrícula, receber documentos de alunos e entregar certificados; 

• Fazer o cadastro da digital dos alunos e dos colaboradores para acesso à Instituição; 

• Fazer o controle de materiais a serem repassados para uso nos cursos; 

• Fazer operações no PDV, tais como Inserção de turmas, confirmação de matriculas, 
Baixas de Matriculas, Devoluções, Estorno de Lotes; 

• Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO 

DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR 
 
 
 

REQUERIMENTO 
 
 
À Comissão do Processo Seletivo, 
___________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no Processo Seletivo do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, CPF n.__________, residente à 
__________________________________________________________________________, nº. _______, bairro 
_________________________________ cidade ___________________________, fones (____) 
_____________________________________, requer: 
 

(   ) Comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência). 
(  ) Solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Processo 
Seletivo conforme laudo ou atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado 
requerido:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________. 
(  ) Solicitar outro tipo de atendimento diferenciado, especificado na forma:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________. 
 

 
 
Termos em que pede e aguarda deferimento. 
 
 
 
________________, ________ de ______________ de ________. 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 
CPF: ___________________________ 

 
Nº Fls.: ________ 
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