PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SENAC/ES Nº. 31/2021
ANEXO II – (Frente)
OBS: Digitar ou preencher com letras maiúsculas
TERMO DE COMPROMISSO:
As informações prestadas nesta ficha de inscrição, bem como a documentação apresentada, serão de inteira
responsabilidade do candidato, respondendo este por qualquer falsidade.
Declaro ainda estar de acordo com as normas exigidas neste Processo Seletivo.
____________________________, ______ de _____________ de ________. __________________________________
(Cidade)

(Dia)

(Mês)

(Ano)

(Nome do Candidato)

IDENTIFICAÇÃO
CARGO PRETENDIDO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE SERVENTE

CÓDIGO DE SELEÇÃO DO CARGO: ASS 08

NOME COMPLETO:____________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________Nº:________BAIRRO:________________________________
CIDADE:_________________________________UF:______CEP: _______________ E-MAIL: ________________________________
TELEFONES: (___)______________________/ (___)________________________

Data de Nascimento:____/____/____

CPF:_________________________________
Nacionalidade:________________________ Natural de (Cidade):___________________________ Estado:______________________
Filiação: Pai:__________________________________________________________________________________________________
Mãe:_________________________________________________________________________________________________
Nome do Cônjuge:_____________________________________________________________________________________________
Nº. de dependentes:____________________________________________________________________________________________

HORÁRIO DE TRABALHO:
Possui disponibilidade em outros horários? (

ESCOLARIDADE:

) NÃO

( )Fundamental Completo

( )Fundamental Incompleto

( )Superior Completo

( )Superior Incompleto

(

) SIM

Se SIM, quais? (
( )Médio Completo

) Manhã (

) Tarde (

) Noite

( )Médio Incompleto

Qual curso? ____________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Já participou de Processo Seletivo do Senac: ( )NÃO ( )SIM / Processo:____________
Trabalha como efetivo no Senac:

( ) NÃO

( ) SIM – admissão: ______/______/_____ Setor:____________________________

Já trabalhou como efetivo no Senac: ( ) NÃO

( ) SIM – desligamento em: ____/___/____ Setor:____________________________

Já prestou serviço (autônomo) no Senac: ( ) NÃO (

) SIM Última prestação em: ____/____/____ Setor:______________________

Tem parentes que trabalham no Senac ou Sesc: ( ) NÃO ( ) SIM Nome Completo: ______________________________________
Grau de Parentesco:______________________________________
Possui algum tipo de Deficiência: ( ) NÃO
( ) física/motora

( ) visual

( ) SIM Caso possua alguma deficiência, assinale a opção abaixo:

( ) auditiva

( ) mental

Necessita de algum recurso para realizar a prova: ( ) NÃO

( ) múltiplas

( ) sem declaração

( ) SIM Qual:_______________________________________________

Como soube do Processo Seletivo? ( ) Jornal ( ) Site Senac ( ) Outros: _________________________________
1º Resultado dia: 23/11, após às 17h, no site do Senac (www.es.senac.br)

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO

Espaço reservado para carimbo

Processo Seletivo nº 31/2021
Candidato: ______________________________________________
Cargo pretendido: Auxiliar de Serviços em ativ. de Servente - ASS 08

Processo Seletivo nº. 31/2021 do SENAC – DR/ES

PROCESSO SELETIVO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SENAC/ES Nº. 31/2021
ANEXO II – (Verso)
OBS: Digitar ou preencher com letras maiúsculas

2

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CORRESPONDENTE AO CARGO
1 - Possui experiência em atividades de limpeza e arrumação de ambientes (área de circulação, banheiro, área social, dentre
outros)?

( ) NÃO

( ) SIM Atividades realizadas: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Período trabalhado:

de ______/______/_________

a

______/______/_________

Empresa: ___________________________________________________________________________________________
Motivo da saída:______________________________________________________________________________________
2 - Possui experiência em montagem, desmontagem, limpeza e conservação de eventos (preparação e encerramento)?
( ) NÃO

( ) SIM Atividades realizadas: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Período trabalhado:

de ______/______/_________

a

______/______/_________

Empresa: ___________________________________________________________________________________________
Motivo da saída:______________________________________________________________________________________
3 - Possui experiência em executar atividades de serviços de carga e descarga de materiais, tais como cadeiras e mesas?
( ) NÃO

( ) SIM Atividades realizadas: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Período trabalhado:

de ______/______/_________

a

______/______/_________

Empresa: ___________________________________________________________________________________________
Motivo da saída:______________________________________________________________________________________
4 - Possui experiência em limpar e conservar vidros, blindex, mobiliários, lixeiras, paredes, vidraças, cortinas, tapetes, luminárias
etc?

( ) NÃO

( ) SIM Atividades realizadas: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Período trabalhado:

de ______/______/_________

a

______/______/_________

Empresa:___________________________________________________________________________________________
Motivo da saída:______________________________________________________________________________________
_____________________________, _________ de __________ de ___________. ____________________________________________
(Cidade)
(Dia)
(Mês)
(Ano)
(Nome do Candidato)

