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        SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC 
DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS – DR/AM 

GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – GGP  
 
 

INFORMATIVO I  
 

ERRATA Nº 01 do Processo Seletivo nº 006/2017 

 

A Comissão Responsável do Processo Seletivo do Senac/AM, no uso de suas atribuições 
legais, resolve ALTERAR e TORNA PUBLICO PARA TODOS INTERESSADOS o AVISO 
DE ERRATA PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 006/2017. 
 
Alterar os pré-requisitos do processo seletivo de Analista Administrativo - Compras. 
 
Ficando assim estabelecido: 

Onde se lê: 

Cargo 
Descrição de 
Atividades 

Pré-requisitos 
Salário 

R$ 
N° 

Vagas  
Cidade 

Tipo de 
contrato 

CH 
Sema
nal 

Analista 
Administrati
vo - 
Compras 

Cotação e compra 
de produtos, 

acompanhamento 
das entregas dos 

produtos 
comprados, contato 
com fornecedores,  

certificação e 
desclassificação de 

fornecedores,  
análise de custo e 

benefício, 
planejamento de 

compras de 
produtos, serviços e 

equipamentos. 

Ensino Médio Completo. 
Experiência e Conhecimento 
na realização de compras de 
materiais em geral (consumo, 
expediente, equipamentos, 
contratação de serviços), 
conhecimento em processos 
licitatórios, elaboração de 
editais, termo de referência. 

2.586,00 01 Manaus 
Indeter- 
minado 

40hs 

Leia-se: 

Cargo 
Descrição de 
Atividades 

Pré-requisitos 
Salário 

R$ 
N° 

Vagas  
Cidade 

Tipo de 
contrato 

CH 
Sema
nal 

Analista 
Administrati
vo - 
Compras 

Cotação e compra 
de produtos, 

acompanhamento 
das entregas dos 

produtos 
comprados, contato 
com fornecedores,  

certificação e 
desclassificação de 

fornecedores,  
análise de custo e 

benefício, 

Ensino Médio Completo. 
Experiência e/ou 
conhecimento em 
planejamento e elaboração de 
especificação de suprimentos 
(materiais, 
equipamentos, serviços etc), 
cotação de preços, realização 
de compras em geral e 
acompanhamento de saldos 
das compras. Conhecimento 

2.586,00 01 Manaus 
Indeter- 
minado 

40hs 
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planejamento de 
compras de 

produtos, serviços e 
equipamentos. 

em Pacote Office. 

 
Reiteramos o teor do Documento de Abertura de Processo Seletivo com as alterações 
supracitadas, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido documento. 

 
 

 

Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2017 

 
 
 

 
 
 

 
 


