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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERGIPE 

 
CONVITE 

 

 

PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES PARA O CURSO  
SENAR JOVEM 

 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Sergipe – SENAR-AR/SE 

torna público que estarão abertas as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes do curso 

SENAR JOVEM, com início imediato. 

 

1. DA INSCRIÇÃO  

 

1.1. O período das inscrições será do dia 20 de julho até às 23h59 do dia 25 de julho, de forma 

digital. 

1.2. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas de forma on-line através do site: 

https://senarsergipe.org.br/inscricao/. Deverão ser anexados comprovante de residência e 

documento oficial com foto. 

1.3. As vagas são estinadas exclusivamente para o público que efetuou a pré inscrição através do 

formulário do google, contemplando aqueles que não foram sorteados na primeira e segunda e 

chamada, bem como os sortedos que não efetivaram a matrícula dentro do prazo. 

1.4. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição que será vinculada ao seu número de CPF, 

não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros. 

1.5. Caso o candidato faça mais de uma inscrição somente será válida a que for feita por último, 

levando em consideração os registros no sistema de inscrição. As demais inscrições serão 

canceladas e desconsideradas. 

1.6. Só serão aceitas inscrições completas, tanto para preenchimento dos campos quanto para 

upload dos documentos (documento de identificação contendo número de CPF e comprovante de 

residência). 

1.7. Só serão efetivadas as matrículas de inscritos que residam no estado de Sergipe.  

1.8. As inscrições para o presente processo seletivo serão GRATUITAS. 

 

                                                                 

2. DAS VAGAS  

 

2.1. A distribuição das vagas será indicada no quadro a seguir: 

Curso Turma Vagas disponíveis 

Senar Jovem Gestão e Administração Turma 1 5 

Senar Jovem Gestão e Administração Turma 2 4 

Senar Jovem Equideocultura 2 

Senar Jovem Pecuária de corte 10 

2.2. As vagas serão disponibilizadas por ordem de matrícula/inscrição em nosso site de acordo 
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com o limite de vagas remanescentes em cada turma. 

2.3. As turmas são para início imediato.  

2.4. Os alunos inscritos no Senar Jovem deverão atentar para as aulas práticas que ocorrem no 

município sede (Gestão e Administração – Aracaju; Equideocultura-Lagarto e Pecuária de Corte – 

Itabaiana).  

2.5. A matrícula do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas nos projetos dos cursos Senar English e Senar Jovem disponíveis em nosso site: 

http://www.senarsergipe.org.br/publicacoes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

 
 
 
 
 

Aracaju/SE, 20 de julho de 2021  
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