
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE APLICAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO SELETIVO DO 
CURSO TÉCNICO EM FLORESTAS DO SENAR. 

 

 

ERRATA AO DO EDITAL Nº 001/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM FLORESTAS, 
NA FORMA SUBSEQUENTE E NA MODALIDADE PRESENCIAL 

De ordem do Secretário Executivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, a 

Comissão Permanente de Aplicação e Controle de Processo do Curso Técnico em Florestas no 

SENAR, comunica que o Edital Nº 001/2017, em 05 de julho de 2017, tem a seguinte alteração: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.4 As atividades educacionais são realizadas na modalidade presencial, nas 
instalações do Centro de Formação Técnica em Florestas, no período noturno, 
com os conteúdos práticos executados aos sábados, com visitas técnicas a 
outras instalações e participação obrigatória do aluno, não sendo aceito 
pedido de dispensa. 

Lê-se: 

1.4As atividades educacionais são realizadas na modalidade presencial, nas 
instalações do Centro de Formação Técnica em Florestas, no período noturno, com 
os conteúdos práticos executados aos fins de semana, com visitas técnicas a 
outras instalações e participação obrigatória do aluno, não sendo aceito pedido 
de dispensa. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser realizadas por meio do 
endereço eletrônico http://www.senar.org.br/processo-seletivo selecionando o 
estado do Tocantins, das 10h00min do dia 05/07/2017 às 23h59min do dia 
14/07/2017, horário de Brasília ou presencialmente nas dependências do Centro 
de Formação Técnica de Florestas, no endereço descrito no item 1.5, entre os 
dias 05 a 14/07/2017, no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h, exceto no 
final de semana, que não haverá expediente na secretaria acadêmica.  

Lê-se 

4.1 As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser realizadas por meio do 
endereço eletrônico http://www.senar.org.br/processo-seletivo selecionando o 
estado do Tocantins, das 10h00min do dia 05/07/2017 às 23h59min do dia 
21/07/2017, horário de Brasília ou presencialmente nas dependências do Centro 
de Formação Técnica de Florestas, no endereço descrito no item 1.5, entre os 
dias 05 a 21/07/2017, no horário de 08h às 12h e das 14h às 17h, exceto nos 
finais de semana, que não haverá expediente na secretaria acadêmica. 

 

 

http://www.senar.org.br/processo-seletivo
http://www.senar.org.br/processo-seletivo


5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  

5.3 A análise curricular será realizada no período compreendido entre os dias 
17/07/2017 e 18/07/2017. 

Lê-se: 

5.3 A análise curricular será realizada no período compreendido entre os dias 
24/07/2017 e 25/07/2017. 

 

5.5 A relação dos classificados para entrevista será divulgada no endereço 
http://www.senar.org.br/processo-seletivo no dia 19/07/2017. 

Lê-se: 

5.4 A relação dos classificados para entrevista será divulgada no endereço 
http://www.senar.org.br/processo-seletivo no dia 26/07/2017. 

 

 

5.7 A entrevista classificatória e eliminatória será realizada no período 
compreendido entre os dias 20/07/2017 a 21/07/2017. 

Lê-se: 

5.7A entrevista classificatória e eliminatória será realizada no período compreendido 
entre os dias 27/07/2017 a 28/07/2017. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

     7.1 A classificação final será divulgada ao final do Processo Seletivo, por meio do 
endereço eletrônico http://www.senar.org.br/processo-seletivo , selecionando 
estado do Tocantins, por ato da Comissão de Aplicação e Controle de Processo 
Seletivo no dia 25/07/2017 a partir das 10h, horário de Brasília. 

     Lê-se: 

7.1A classificação final será divulgada ao final do Processo Seletivo, por meio do 
endereço eletrônico http://www.senar.org.br/processo-seletivo , selecionando 
estado do Tocantins, por ato da Comissão de Aplicação e Controle de Processo 
Seletivo no dia 01/08/2017 a partir das 10h, horário de Brasília. 

8. DAS MATRÍCULAS 

8.1 Os candidatos classificados farão suas matrículas no período compreendido 
entre os dias 26/07/2017 a 28/07/2017, na secretaria do Centro de Formação 
Técnica em Florestas em Palmas – TO, no endereço descrito no item 1.5 do 
presente edital. 

Lê-se: 

8.1 Os candidatos classificados farão suas matrículas no período compreendido 
entre os dias 02/08/2017 a 04/08/2017, na secretaria do Centro de Formação 
Técnica em Florestas em Palmas – TO, no endereço descrito no item 1.5 do 
presente edital. 

http://www.senar.org.br/processo-seletivo
http://www.senar.org.br/processo-seletivo
http://www.senar.org.br/processo-seletivo
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9 DO INÍCIO DAS AULAS 

9.1 O ano letivo terá início no dia 01/08/2017, no horário de 18h00.  

Lê-se: 

9.1 O ano letivo terá início no dia 07/08/2017, no horário de 18h00.  
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