
  
 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 007/2022 – SENAI-DR/RN 

 

COMUNICADO Nº 02 – ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DE PROVAS (Etapa 2) 

 

DATA 24/10/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO 19h00 

DURAÇÃO DA PROVA 1 hora 

LOCAIS 

 NATAL: CTGÁS-ER - Av. Capitão-Mor 

Gouveia, 2770, Lagoa Nova, Natal-RN, 

CEP 59063-400. (Em frente ao 

CEASA). 

 MOSSORÓ: SESI - Rua Benjamin 

Constant, 126 - Doze Anos, CEP 

59604-130. 

 SANTA CRUZ: CETAB – Centro de 

Educação e Tecnologias Aluísio 

Bezerra - Rua São Brás, 300, Paraíso, 

CEP: 59200-000. 

 

 ORIENTAÇÕES: 

 

o Estarão habilitados para participar da Etapa 2 – Prova aqueles candidatos que constarem na 

lista definitiva de aprovados na Etapa 1 – Requisitos, publicada no site do IEL/RN; 

o O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com, pelo menos, 30 

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 ou fiscal da seleção, que estará identificado com 

crachá nas Unidades em que serão realizadas o Processo Seletivo;  

o Ao se apresentar, o candidato deverá informar o código do cargo, seu nome completo e 

apresentar o documento de identidade;  

o O candidato será informado acerca da sala onde realizará a prova e deverá se dirigir 

diretamente para ela;  

o No local de provas não é permitida a entrada trajando camisa regata, bermuda, short ou 

calçando chinelo; 

o Não haverá tempo de tolerância para ingresso no local de provas após o horário 

estabelecido para início da aplicação, que começará às 19h; 

o A aplicação terá duração prevista de 01 (uma) hora; 

o Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e 

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, 19 de outubro de 2022. 

 

 


