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ERRATA Nº 01 AO EDITAL Nº 001/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
EM AGRONEGÓCIO, NA FORMA SUBSEQUENTE E NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA. 

De ordem do Diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, a 

Comissão Permanente de Aplicação e Controle de Processo Seletivo da Rede e-Tec 

Brasil no SENAR, comunica que o Edital Nº 001/2020, em 27 de novembro de 2019, 

tem a seguinte alteração: 

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 

Onde se lê: 

2.1.1.1. Para concorrer a essa forma de ingresso o candidato na 

condição de produtor rural precisa apresentar no ato da inscrição o 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou 

documento oficial equivalente e um documento que comprove a 

atividade rural do produtor:  

Leia-se: 

2.1.1.1. Para concorrer a essa forma de ingresso o candidato na 

condição de produtor rural precisa apresentar no ato da inscrição o 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou 

documento oficial equivalente (mesmo nível de escolaridade exigido 

no item 1.4. deste Edital, ou seja, de ensino médio exclusivamente) 

e um documento que comprove a atividade rural do produtor:  

 

Onde se lê: 

2.1.1.2. Para concorrer a essa forma de ingresso o candidato na 

condição de parente do produtor rural ou colaborador do produtor 

rural precisa apresentar no ato da inscrição o Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou documento oficial 

equivalente, um documento para comprovar a atividade rural do 

produtor (discriminados nos subitens 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2 e 2.1.1.1.3) 

e outro documento para comprovar o vínculo de parentesco com o 

produtor rural ou vínculo profissional com o produtor rural: 

 

Leia-se: 

2.1.1.2. Para concorrer a essa forma de ingresso o candidato na 

condição de parente do produtor rural ou colaborador do produtor 

rural precisa apresentar no ato da inscrição o Certificado de 
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Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou documento oficial 

equivalente (mesmo nível de escolaridade exigido no item 1.4. deste 

Edital, ou seja, de ensino médio exclusivamente), um documento 

para comprovar a atividade rural do produtor (discriminados nos 

subitens 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2 e 2.1.1.1.3) e outro documento para 

comprovar o vínculo de parentesco com o produtor rural ou vínculo 

profissional com o produtor rural: 

 

Onde se lê: 

2.2. As vagas não ocupadas pelo público prioritário relacionado no item acima 

serão preenchidas pelo público em geral, desde que seja atendido o critério 

estabelecido no item 1.4 deste Edital. A documentação a ser apresentada no ato 

da inscrição é o Certificado de Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou 

documento oficial equivalente. 

 

Leia-se: 

  2.2. As vagas não ocupadas pelo público prioritário relacionado no item acima 

  serão preenchidas pelo público em geral, desde que seja atendido o critério 

  estabelecido no item 1.4 deste Edital. A documentação a ser apresentada no ato 

  da inscrição é o Certificado de Conclusão do Ensino Médio/Histórico Escolar ou 

  documento oficial equivalente (mesmo nível de escolaridade exigido no item 1.4. 

  deste Edital, ou seja, de ensino médio exclusivamente). 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 

4.5.1.1. Histórico Escolar ou documento oficial equivalente; 

4.5.1.2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento 

oficial equivalente;  

Leia-se: 

4.5.1.1. Histórico Escolar ou documento oficial equivalente (mesmo 

nível de escolaridade exigido no item 1.4. deste Edital, ou seja, de 

ensino médio exclusivamente); 

4.5.1.2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento 

oficial equivalente (mesmo nível de escolaridade exigido no item 1.4. 

deste Edital, ou seja, de ensino médio exclusivamente); 
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Onde se lê: 

4.5.2.1. Histórico Escolar ou documento oficial equivalente;  

4.5.2.2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento 

oficial equivalente. 

Leia-se: 

4.5.2.1. Histórico Escolar ou documento oficial equivalente (mesmo 

nível de escolaridade exigido no item 1.4. deste Edital, ou seja, de 

ensino médio exclusivamente); 

4.5.2.2. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento 

oficial equivalente (mesmo nível de escolaridade exigido no item 1.4. 

deste Edital, ou seja, de ensino médio exclusivamente); 

 

5. DA SELEÇÃO 

Onde se lê: 

5.1. O procedimento de seleção consiste na análise do Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio, do Histórico Escolar ou documento oficial equivalente e dos 

documentos definidos para a comprovação do público prioritário. 

 

Leia-se: 

5.1. O procedimento de seleção consiste na análise do Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio, do Histórico Escolar ou documento oficial equivalente (mesmo 

nível de escolaridade exigido no item 1.4. deste Edital, ou seja, de ensino médio 

exclusivamente) e dos documentos definidos para a comprovação do público 

prioritário. 

 

 

 

Brasília, 02 de dezembro de 2019. 


