
 

RETIFICAÇÃO COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO 

Nº 003/2020 – SESI/AP 

 

Onde se lê: 

 

Vaga 05 

Cargo: Professor Horista – Artes. 

Formação obrigatória: 

  Licenciatura Plena em Artes. 

Conhecimentos: 

 Conhecimento básico em informática.  

Experiência: 

 Experiência mínima de 06 (seis) meses na área de formação comprovada por 

meio de documentação.  

Quantidade de Vagas: Cadastro de Reserva. 

Lotação: SESI Macapá ou Santana. 

 

 

3. Do Processo de Inscrição e sua Validação 

3.1.  A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail: 

curriculum.sesisenai@sesisenaiap.org.br.  

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar o nome da vaga e o nome 

completo: Ex. Vaga 01 – Professor Horista: Geografia – Maria Silva. 

O currículo que será encaminhado DEVERÁ estar em formato PDF e conter, além das 

informações necessárias para análise, obrigatoriamente endereço de e-mail.  

Deverá ser encaminhado juntamente com o currículo o ANEXO I deste Comunicado 

(Declaração de Vínculo de Parentesco), devidamente preenchido e assinado.  

O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele 

será convocado para as etapas subsequentes do Processo.  

3.2. As inscrições ocorrerão exclusivamente no dia 14 a 17 de dezembro de 2020. 

 3.3. O SESI/AP reserva-se o direito de excluir do Processo Seletivo os e-mails que 

não tragam no assunto a indicação da vaga e o nome completo do candidato, e ainda, 

aqueles currículos que estejam com informações incompletas. 

3.4. O preenchimento das informações no currículo é de inteira responsabilidade do 

candidato.  

 

 



 

Leia-se:  

 

Vaga 05 

Cargo: Professor Horista – Artes. 

Formação obrigatória: 

  Licenciatura Plena em Artes Visuais e/ou licenciatura plena em Educação 

Artistica. 

Conhecimentos: 

 Conhecimento básico em informática.  

Experiência: 

 Experiência mínima de 06 (seis) meses na área de formação comprovada por 

meio de documentação.  

Quantidade de Vagas: Cadastro de Reserva. 

Lotação: SESI Macapá ou Santana. 

 

3. Do Processo de Inscrição e sua Validação 

3.1.  A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail: 

curriculum.sesisenai@sesisenaiap.org.br.  

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar o nome da vaga e o nome 

completo: Ex. Vaga 01 – Professor Horista: Artes – Maria Silva. 

O currículo que será encaminhado DEVERÁ estar em formato PDF e conter, além das 

informações necessárias para análise, obrigatoriamente endereço de e-mail.  

Deverá ser encaminhado juntamente com o currículo o ANEXO I deste Comunicado 

(Declaração de Vínculo de Parentesco), devidamente preenchido e assinado.  

O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele 

será convocado para as etapas subsequentes do Processo.  

3.2. As inscrições serão prorrogadas para o dia 18 a 21 de dezembro de 2020. 

exclusivamente a vaga 05. 

 3.3. O SESI/AP reserva-se o direito de excluir do Processo Seletivo os e-mails que 

não tragam no assunto a indicação da vaga e o nome completo do candidato, e ainda, 

aqueles currículos que estejam com informações incompletas. 

3.4. O preenchimento das informações no currículo é de inteira responsabilidade do 

candidato. 

Macapá, 17 de dezembro de 2020. 

 

Coordenação de Recursos Humanos Corporativo 

SESI-SENAI – DR/AP 


