
                                                                                            
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA – SENAR-

AR/BA 
SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL Nº 001/2015 

 
EDITAL CONVOCAÇÃO 

 
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA 
/SENAR-AR/BA, no uso de suas atribuições regimentais, convoca candidato para reaplicação do 
Exame Psicotécnico, a ser realizado na Sede do SENAR, Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, 
3º andar, Comércio, Salvador-Bahia, mediante condições estabelecidas neste Edital.   
 
Serão realizadas as seguintes avaliações: 
a) Avaliação da atenção e da capacidade em manter a concentração, mesmo sob pressão e 

diante de vários estímulos, por um período determinado.  
b) Avaliação da capacidade do indivíduo de focalizar, de uma só vez, diversos estímulos que 

estão dispersos espacialmente, realizando uma captação rápida de informações e 
fornecendo um conhecimento instantâneo sobre a cena. 

c) Avaliação expressiva da personalidade de uma pessoa, baseada nas questões relativas a seu 
comportamento expressivo. 

d) Avaliação das características de personalidade. 
 

CANDIDATO  
 

CARGO: 122 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESTOQUE 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA  HORÁRIO 

1744 JOÃO BATISTA SOUSA SANTOS 30/01/2020 10:00h 

 
1. O candidato deverá comparecer ao local do Exame Psicotécnico com, no mínimo, 30 

(trinta) minutos de antecedência do horário determinado, munido de Carteira de 
Identidade – RG. O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições de uso, 
inviolado e com foto que permita o reconhecimento do candidato.  

2. Não será realizado segundo exame, ou realizado em data e horário diferentes dos 
estabelecidos neste Edital. 

3. Não será admitido em nenhuma hipótese no local do exame o candidato que se apresente 
após o horário estabelecido para o mesmo.  

4. Sob nenhuma alegação será realizado exame fora do local pré-estabelecido. 
5. Durante a realização do exame não serão permitidas consultas de espécie nenhuma, bem 

como o uso de máquinas calculadoras, de fones de ouvido, de gravador, de telefone celular 
ou qualquer aparelho similar.  

6. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local 
de realização da avalição. 

 
Salvador, 24 de janeiro de 2020. 

 
 

SENAR-AR/BA 

 


