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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERGIPE 

PROCESSO SELETIVO 002/2021 

CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA-SUPERVISOR 

 

RESULTADO DA 2ª ETAPA 

REFERENTE A ANÁLISE CURRICULAR 

CPF Pontuação  

***.597.595-*** 7 

***.692.425-*** 7 

***.904.152-*** 7 

***.685.653-*** 7 

***.099.465-*** 6 

***.102.275-*** 6 

***.552.915-*** 5 

***.644.445-*** 3 

***.702.485-*** 2* 

***.349.325-*** 1* 

 

 Atividade profissional - Efetivo exercício de atividade profissional, por período 

superior a 6 (seis) meses, em cargos ou funções que sejam compatíveis com os requisitos do 

cargo ao qual concorre, não sendo contemplados períodos de estágios e bolsistas.  

1,0 ponto para cada ano completo, máximo 5 pontos. 

 

 Graduação - Certificado de curso de Graduação, além da exigida como requisito 

para o cargo, que possua correlação com a área de atuação.  

1,0 ponto para cada graduação completa, máximo 2 pontos. 

 

 Pós-graduação - Certificado de curso de pós-graduação em nível de 

especialização ou MBA lato sensu, em área de formação, com carga horária mínima de 360 h/a. 

1,0 ponto para certificado apresentado. Máximo 3 pontos. 

 

* Desclassificado de acordo com o item   - 3.3.7. O requisito de experiência 

estabelecido no quadro do item 7 deste edital é critério indispensável para prosseguimento nas 

etapas do processo seletivo, sua inobservância acarretará desclassificação do candidato. 

De acordo com o item 5.2., os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 

01 (um) dia útil, contado da divulgação do resultado preliminar da etapa, mediante 

preenchimento de formulário específico, “Formulário para Interposição de Recurso”, 

disponibilizado no site www.senarsergipe.org.br/publicacoes/ ou através o link abaixo 

https://docs.google.com/forms/d/10y61ltvE8z1UlEyIlI-YElGqJWOYBTwWzD-

pzGTAdf4/edit.  
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