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ERRATA AO EDITAL Nº 002/2021  

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE 

ASSISTENTE AGROPECUÁRIO  - SENAR JOVEM ON-LINE 
 

 

De ordem do Presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

em Sergipe – SENAR/SE, a Comissão de Aplicaçãoo e Controle do Processo Seletivo do Projeto 

Senar Jovem On-line comunica que o Edital 001/2021 – Curso Profionalisante Assistente 

Agropecuária – Senar Jovem On line, em 24 de maio de 2021 tem a seguinte alteração: 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 
 

 

4.1. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, 

não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros.  
4.2. O candidato poderá participar do processo seletivo em um único curso, ou seja, não é 

permitido realizar inscrição em mais de um curso simultaneamente.. 
 

Leia-se:  
 

4.1. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, 

não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros.  

4.1.1. Caso o candidato faça mais de uma inscrição somente será valida a que for feita por 

último, levando em consideração os registros no sistema de inscrição. 

4.1.2. As demais inscrições serão canceladas e desconsideradas. 

 

4.2. O candidato poderá participar do processo seletivo em um único curso, ou seja, não é 

permitido realizar inscrição em mais de um curso simultaneamente.. 

4.2.1. Caso o candidato faça a inscrição em mais de um curso, somente será válida a inscrição 

que for feita por último, levando em consideração os registros no sistema de inscrição. 

4.2.2. As demais inscrições serão canceladas e desconsideradas. 
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