
 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 

SIA, Trecho 3, Lotes 625/695, Edifício SIA Centro Empresarial, Bloco C, CEP 71.200-030 
Brasília-DF  Tel.: (61) 3313-8877    www.senacdf.com.br                                                                
 

 
 
 

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO 
APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR E DE REQUISITOS 

 
 

PROCESSO SELETIVO N° 002/2021 – INSTRUTOR 
INGLÊS 

 
 

Os Candidatos selecionados na 1ª etapa Análise Curricular e de Requisitos foram 
selecionados para a 2ª etapa: Micro Aula. 
 

Em função da pandemia do vírus Covid-19, a micro aula será realizada online.  
 

Para realização desta etapa os candidatos relacionados a seguir deverão acessar o link 
da ferramenta Microsoft Teams, que será encaminhado para o e-mail do candidato informado 
no currículo. 
 

 
Importante:  

 
• Será sorteado 1 (um) entre 3 (três) temas para que o candidato ministre uma 

micro aula. O candidato será avaliado por uma banca examinadora e terá 
duração média de 30 (trinta) minutos, onde serão formuladas perguntas 
específicas com o intuito de medir os conhecimentos técnicos de cada 
candidato da área em questão. 

 
Temas da Micro Aula:  
 
 

• Tema 01: Técnicas de conversação, com recursos didáticos aplicados, a reunião 

corporativa internacional para negociação de termo de convênio entre escolas técnicas 

para estágio curricular em gestão e negócios (Ambiente de simulação); 

• Tema 02: Técnicas de conversação, com recursos didáticos aplicados, a reunião 

corporativa internacional para celebração de cooperação técnica entre instituições de 

educação e pesquisa (Ambiente de simulação); 

• Tema 03: Técnicas de conversação, com recursos didáticos aplicados, a reunião 

corporativa internacional para celebração de convênio entre escolas de inglês e agências 

de turismo. (Ambiente de simulação). 
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                    Candidatos Convocados: 
 

DATA  CANDIDATOS HORÁRIOS 

03/05/2021 

Aline Bispo Lopes Magalhães 09:00 – 09:30 
Ana Carina Gonçalves Oliveira 09:45 – 10:15 
Antonio Rodrigues 10:30 – 11:00 
Bruna Garcia 11:15 – 11:45 
Daniela Bordalo Duarte 12:00 – 12:30 
Fabio Ramos Paz 13:30 – 14:00 
Fernando Ferreira de Morais 14:15 – 14:45 
João Victor Nunes 15:00 – 15:30 
Michelle Macedo 15:45 – 16:15 
Renata Furtado 16:30 – 17:00   
Viviane Costa Ferreira 17:00 – 17:30   

   
  

  
   

 
Observações: 
 

• O candidato deverá acessar o link somente no dia e horário agendado. 
 

• O não comparecimento ou atraso do candidato para acessar a plataforma em qualquer 
uma das etapas, acarretará na desclassificação do candidato no Processo Seletivo;  
 

• O acesso à internet é de responsabilidade exclusiva do candidato, assim como a 
organização dos recursos que possibilitem a realização da micro aula; 

 
• Os candidatos deverão enviar o plano de aula a ser ministrado, para o e-mail 

processoseletivo@df.senac.br informando no Assunto: Instrutor – Gestão em 
Administração - Micro Aula, impreterivelmente, até o dia 30/04/2021 às 14h. 
 

• Acompanhar as demais datas a cada resultado publicado no site. 
 

 
Brasília, 27 de abril de 2021 

 
Coordenação de Desenvolvimento Humano e Organizacional 
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