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ERRATA Nº 01 ao Regulamento de Classificação Processo Seletivo – EDITAL Nº 

001/2023 do Curso Técnico de Nível Médio em Fruticultura 

 

 
De ordem do Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-
AR/CE, a Comissão Regional do Processo Seletivo – EDITAL Nº 001/2023 do Curso 
Técnico de Nível Médio em Fruticultura, comunica que o Regulamento de Classificação 
– Regional Ceará tem a seguinte alteração. 
 
Onde se lê: 
 

 

              2.2. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA  

            2.2.2. As informações sobre data e horário de cada entrevista estarão 

disponíveis no dia 30/01/2023 no endereço eletrônico 

https://senarce.org.br/novo/. A entrevista será realizada virtualmente, por meio da 

ferramenta de comunicação visual “Google Meet”. Os candidatos classificados para 

essa etapa receberão um link/convite, via e-mail, com especificação de data e hora 

da entrevista on-line. O candidato se responsabiliza pela disponibilidade de um 

equipamento eletrônico dotado de microfone e webcam funcionais que suporte 

navegação na internet e em softwares que conceda acesso a videochamadas / 

salas virtuais, com acesso a uma conexão de internet de banda larga para 

realização da entrevista.  

  

 

Leia-se: 

 

              2.2. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA  

            2.2.2. As informações sobre data e horário de cada entrevista estarão 

disponíveis no dia 06/02/2023 no endereço eletrônico 

https://senarce.org.br/novo/. A entrevista será realizada virtualmente, por meio da 

ferramenta de comunicação visual “Google Meet”. Os candidatos classificados para 

essa etapa receberão um link/convite, via e-mail, com especificação de data e hora 

da entrevista on-line. O candidato se responsabiliza pela disponibilidade de um 

equipamento eletrônico dotado de microfone e webcam funcionais que suporte 
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navegação na internet e em softwares que conceda acesso a videochamadas / 

salas virtuais, com acesso a uma conexão de internet de banda larga para 

realização da entrevista.  

  

 

 
 

Fortaleza, 20 de janeiro de 2023. 
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