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CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE: AVALIAÇÃO PRÁTICA* 
 

O Senac-DF convoca todos (as) os (as) candidatos (as) abaixo para participar da 2ª 
Fase (Avaliação Prática) do Processo Seletivo N° 07/2021 – INSTRUTOR BARBEIRO, a ser 
realizada exclusivamente na data informada abaixo conforme as orientações e temática a 
seguir*:  

 
 

 

Data / Dia Horário Nome do 
Candidato Temática* 

04/05/2021  
(TERÇA-
FEIRA) 

 

9h ADRIANO GOMES 
XAVIER 

A aula prática do (a) candidato (a) 
terá a duração máxima de 90 minutos e 
será avaliada quanto aos aspectos 
pedagógicos da docência e da profissão 
de Barbeiro, especialmente no que se 
refere ao domínio das técnicas adequadas.  

No momento da prova o (a) 
candidato(a) será avaliado quanto aos 
seguintes aspectos: 

1. Evidenciar conhecimentos 
relacionados à INSTRUÇÃO NORMATIVA 
006/2014–DF; 

2. Realizar e finalizar um corte de 
cabelo masculino e a modelagem da 
barba, utilizando de forma adequada todos 
os instrumentos de trabalho do profissional 
Barbeiro e de acordo com as tendências e 
exigências do público masculino; 

3. Realizar ou apresentar de forma 
expositiva a Barboterapia/SPA da barba. 

 

IMPORTANTE: O (a) candidato (a) 
deverá levar um modelo/cliente 
masculino para a execução do corte e da 
barba no mesmo, além de levar todo 
material necessário para o 
desenvolvimento da aula. 

10h30min PAULO ROBERTO 
SIMÕES JUNIOR 

13h30min ROGÉRIA RITA DO 
AMARAL 

15h THIAGO AUGUSTO 
FERREIRA 

 

 
Brasília, 29 de abril de 2021. 

 
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional – CDHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senacdf.com.br/


 
 

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                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORIENTAÇÕES* 

• O (a) candidato (a) deverá trazer os equipamentos e/ou materiais e/ou instrumentos 
de uso pessoal e/ou de proteção adequados para a prova, se for o caso. 

• Estará automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo o (a) candidato (a) 
que faltar ou se atrasar por período igual ou superior a 15 minutos nesta avaliação, 
conforme o horário oficial de Brasília. Portanto, procure chegar com antecedência 
mínima de 30 minutos ao local da avaliação, pois é da exclusiva responsabilidade do 
candidato a identificação correta do local de realização da avaliação e o respectivo 
comparecimento no horário oficial de Brasília determinado nesta convocação. 

• Também serão observados na avaliação os conhecimentos de padrões sanitários, 
medidas de higiene e segurança, em atendimento à NR 006/2014, da Vigilância 
Sanitária do Distrito Federal – DIVISA/SESDF. 

• Correrá por conta, exclusiva, do candidato qualquer despesa com documentação, 
material, viagens, alimentação, estadia e quaisquer outras decorrentes de sua 
participação no Processo Seletivo.  

• Este processo poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos até a 
data de convocação dos candidatos para as fases previstas neste Processo Seletivo. 
Essas alterações serão mencionadas em termo de retificação ao presente Edital. 

• Local: Centro de Educação Profissional Ceilândia – CEP/Ceilândia  
• Telefones: (61) 3373-8877 

• Endereço: QNN 1, conjunto D, lotes 4/6 – Avenida Hélio Prates - Ceilândia – DF  
 
 

Brasília, 29 de abril de 2021. 
 

Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional – CDHO. 
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