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        SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS – DR/AM 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS – GRH 

 

ADENDO I 

 

ERRATA Nº 01 do Edital do Processo Seletivo nº 035/2019 

 

A Comissão Responsável pelo 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 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 035/2019. 

 

Alteração no Pré-requisito dos cargos de: Docente de Educação Profissional em Informática e 

Segurança do Trabalho. 

 

Ficando assim estabelecido: 

Onde lê-se: 

 
Cargo Salário Base Breve Descrição Pré-requisitos 

 

 

1– Docente de 

Educação 

Profissional   

 
 

 

 

 
Unidade: 

SENAC – COARI 

 
 

Hora/aula 
17,10+DSR 

- Ministrar os cursos no 

segmento de Informática. 

- Elaborar planos de aula 

bem como o planejamento 

das atividades a serem 

desenvolvidas, e outras 

compatíveis a função. 
  

- Ensino Superior Completo em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Banco 

de Dados, Ciências da Computação, 

Engenharia de Computação, e áreas 

afins.  

- Preferencialmente, com experiência em 

docência.  

- Conhecimento e experiência em 

manutenção e redes de computadores, 

em programação para desktops, 

dispositivos móveis e web, em 

desenvolvimento de softwares 

multimídia, em gerenciamento de 

projetos e em legislação aplicada aos 

direitos autorais, recursos de informática 

e noções básicas de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs).  

- Entre outros.  
 

 

Leia-se: 
Cargo Salário Base Breve Descrição Pré-requisitos 

 

 

 

1– Docente de Educação 

Profissional   

 

 
 

 

 

 
Unidade: 

SENAC – COARI 

 
 

Hora/aula 
17,10+DSR 

- Ministrar os cursos no 

segmento de Informática. 

- Elaborar planos de aula 

bem como o planejamento 

das atividades a serem 

desenvolvidas, e outras 

compatíveis a função. 
 

 

- Ensino Superior Completo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Banco de 

Dados, Ciências da Computação e 

Engenharia de Computação. 

- Preferencialmente, com experiência em 

docência. 

- Conhecimento e experiência em 

manutenção e redes de computadores, em 

programação para desktops, dispositivos 

móveis e web, em desenvolvimento de 

softwares multimídia, recursos de 

informática e noções básicas de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem e outras afins.  

- Entre outros. 
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Onde lê-se: 
 

Cargo Salário Base Breve Descrição Pré-requisitos 

 

 

1– Docente de 

Educação 

Profissional   

 
 

 

 

 
Unidade: 

SENAC – COARI 

 
 

Hora/aula 
17,10+DSR 

- Ministrar os cursos no 

segmento de Segurança do 

Trabalho. 

- Ministrar aulas de qualquer 

curso dentro do segmento de 

atuação, com as atividades 

pedagógicas inerentes.  

- Participar de reuniões 

pedagógicas;  

- Desenvolver linhas, grupos 

e projetos de pesquisa;  

- Conduzir treinamentos para 

os funcionários do SENAC; 

- Entre outras compatíveis 

com a função. 

Profissionais com Habilitação Técnica em 

Segurança do Trabalho, graduados em 

Arquitetura/Engenharia. 

- Especialização em Segurança do Trabalho, 

Médico ou Enfermeiro do Trabalho. 

- Experiência profissional comprovada na 

área de Saúde e Segurança do Trabalho. 

- Experiência com docência será um 

diferencial considerável 

- Conhecimento e experiência com normas 

regulamentadoras, procedimentos legais de 

incidentes, acidentes e doenças 

ocupacionais, primeiros socorros, espaços 

confinados, brigada de incêndio e 

procedimentos de segurança em Geral. 

- Domínio em informática intermediária à 

avançada. 

- Entre outros inerentes a função. 

 

 

Leia-se: 

 
Cargo Salário Base Breve Descrição Pré-requisitos 

 

 

1– Docente de 

Educação 

Profissional   

 
 

 

 

 
Unidade: 

SENAC – COARI 

 
 

Hora/aula 
17,10+DSR 

- Ministrar os cursos no 

segmento de Segurança do 

Trabalho. 

- Ministrar aulas de qualquer 

curso dentro do segmento de 

atuação, com as atividades 

pedagógicas inerentes.  

- Participar de reuniões 

pedagógicas;  

- Desenvolver linhas, grupos 

e projetos de pesquisa;  

- Conduzir treinamentos para 

os funcionários do SENAC; 

- Entre outras compatíveis 

com a função. 

- Profissionais com Habilitação Técnica em 

Segurança do Trabalho, graduados em 

Arquitetura/Engenharia. 

-  Experiência profissional comprovada na 

área de Saúde e Segurança do Trabalho.  

- Experiência com docência será um 

diferencial considerável 

- Conhecimento e experiência com normas 

regulamentadoras, procedimentos legais de 

incidentes, acidentes e doenças 

ocupacionais, primeiros socorros, espaços 

confinados, brigada de incêndio e 

procedimentos de segurança em Geral.  

- Domínio em informática intermediária à 

avançada. 

- Entre outros inerentes a função.. 

 

 

 

Ratificamos o teor do Edital de Processo Seletivo Simplificado com as alterações 

supracitadas, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

 

 

Manaus, segunda-feira, 16 de Setembro de 2018 

 


