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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

COMISSÃO REGIONAL AR/BA de SELEÇÃO do PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 
001/2023– CURSO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EM AGRONEGÓCIO 

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL REGIONAL BAHIA 

 

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

001/2023 do Curso Técnico de Nível Médio em AGRONEGÓCIO. 

 

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

 

2.2. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA  

2.2.1. Esta última etapa é constituída de entrevista dos candidatos aprovados 

na primeira etapa e serão classificados por ordem decrescente, de acordo 

com o item 2.1.13. deste Regulamento. 

2.2.2. As informações sobre o link da plataforma, data e horário de cada 

entrevista por videoconferência estarão disponíveis no dia 27/01/2023 no 

endereço eletrônico http://www.sistemafaeb.org.br/ 

2.2.3. No momento da entrevista o candidato deverá apresentar o protocolo 

de inscrição e um documento oficial com foto. 

2.2.4. O candidato se responsabiliza pela disponibilidade de um 

computador/notebook/smartphone/iphone/tablet dotado de microfone e 

webcam funcionais com capacidade de utilizar um browser de navegação da 

internet e o software gratuito do Teams e com acesso a uma conexão de 

internet de banda larga, para realização da entrevista. 

2.2.5. O não comparecimento no dia e horário agendado para a entrevista 

resultará na desclassificação do candidato. 

2.2.6. A entrevista consistirá em identificar as características do perfil dos 

candidatos com questões categorizadas em três blocos: identificação, 

trajetória pessoal e envolvimento com o setor agropecuário 

(afinidade/relação). 

2.2.7. Em caso de empate de pontuação entre candidatos será considerada 

a ordem dos seguintes critérios: 

http://www.sistemafaeb.org.br/
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2.2.7.1. Maior pontuação média em Matemática; 

2.2.7.2. Maior idade. 

 

Leia-se: 
 

2.2. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA  

2.2.1. Esta última etapa é constituída de entrevista dos candidatos aprovados 

na primeira etapa e serão classificados por ordem decrescente, de acordo 

com o item 2.1.13. deste Regulamento. 

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

disponíveis no dia 03/02/2023 no endereço eletrônico 

http://www.sistemafaeb.org.br/. A entrevista será realizada 

presencialmente, no Polo de Apoio Presencial escolhido pelo candidato no ato 

da inscrição – Regional Bahia.  

2.2.3. No momento da entrevista o candidato deverá apresentar o protocolo 

de inscrição e um documento oficial com foto. 

2.2.4. O não comparecimento no dia e horário agendado para a entrevista 

resultará na desclassificação do candidato. 

2.2.5. A entrevista consistirá em identificar as características do perfil dos 

candidatos com questões categorizadas em três blocos: identificação, 

trajetória pessoal e envolvimento com o setor agropecuário 

(afinidade/relação). 

2.2.6. Em caso de empate de pontuação entre candidatos será considerada 

a ordem dos seguintes critérios: 

2.2.6.1. Maior pontuação média em Matemática; 

2.2.6.2. Maior idade. 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital. 
 

Bahia , 19 de Janeiro de 2023. 
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