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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2021 – SENAI-DR/RN 

COMUNICADO 01 – APLICAÇÃO DE PROVAS 

 

VAGA INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO 

• Analista Administrativo 

• Técnico de Segurança do Trabalho 

• Assistente Administrativo 

DATA DA APLICAÇÃO: 09/06/2021 | HORÁRIO DE INÍCIO DA APLICAÇÃO: 10h 

LOCAL: CTGÁS-ER - Av. Capitão-Mor Gouveia, 2770, Lagoa Nova, Natal-RN, 59063-400.  

Em frente à CEASA. 

 

ORIENTAÇÕES: 

• Estarão habilitados para a prova aqueles candidatos que constarem como aprovados na lista definitiva de classificados na Etapa 1 – 

Análise Curricular, a ser publicada no site do IEL/RN; 

• O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com, pelo menos, 15 minutos de antecedência do horário estabelecido 

para o início da aplicação, portando documentos de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, e deverá se 

apresentar ao funcionário do IEL que estará identificado na entrada do prédio do CTGÁS;  

• Ao se apresentar, o candidato deverá informar seu nome completo e apresentar documento de identidade. Neste momento, também será 

aferida a sua temperatura corporal, não sendo permitido o ingresso de pessoas com temperatura superior a 37,6º;  

• Após se apresentar e ter sua temperatura aferida, o candidato será informado acerca da sala onde realizará a prova e deverá se dirigir 

diretamente para ela;  

• Ao chegar na sala onde será aplicada a prova, o candidato deverá, antes de entrar na sala: higienizar as mãos com álcool gel, retirar sua 

máscara, guardá-la ou descartá-la em saco transparente que será entregue pelo fiscal, higienizar novamente as mãos e colocar uma nova 

máscara (descartável), que será entregue pelo fiscal; 

• No local de provas não é permitida a entrada trajando bermudas, shorts ou calçando chinelos; 

• Não haverá tempo de tolerância para ingresso no local de provas após o horário estabelecido para início da aplicação; 

• A aplicação terá duração prevista de uma hora; 

• Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de eletrônicos, máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer material de consulta. Smartwatches deverão ser 

retirados e guardados, assim como aparelhos celulares. 

Natal, 04/06/2021 


