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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 

REGRAS GERAIS PARA TODOS OS CÓDIGOS DE CARGOS 
 
1º A Avaliação Prática terá pontuação máxima de 40,00 (quarenta) pontos, a serem distribuídos de acordo 
com os critérios mencionados neste documento e conforme cada código de cargo. 
 
2º Recomenda-se que o candidato compareça ao local de aplicação da prova prática com, no mínimo, 01 
(uma) hora de antecedência. Todos os horários mencionados neste documento são referentes ao horário 
oficial do Estado de Pernambuco. 
 
3º Conforme o subitem 8.4.5 do regulamento, será eliminado deste processo seletivo o candidato que 
obtiver nota inferior a 20 (vinte) pontos no teste prático. 
 
4º Para cada candidato, haverá três avaliadores (profissionais da área). A média aritmética simples das três 
notas dos avaliadores será a nota obtida pelo candidato nesta etapa. 
 
5º Alguns dos equipamentos, utensílios e insumos necessários para a realização desta fase poderão ser de 
uso compartilhado com outro(s) candidato(s), por exemplo, bancada com cuba. 
 
6º Será impedido de realizar a prova e, portanto, eliminado da seleção, o candidato que não se apresentar 
no local da prova prática de acordo com os termos deste documento e/ou não levar modelo(s) e/ou 
utensílio(s) mencionado(s) neste documento de acordo com o seu respectivo código de cargo. 
 
 

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2013. 
Diretoria de Concursos 

Instituto QUADRIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ‐ SENAC 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO 
PROCESSO SELETIVO 2013.1 
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CÓDIGOS DOS CARGOS: 02 e 20 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando qualquer modelo, na cor branca, de doma e de avental adequados ao exercício 
profissional de cozinheiro e de calça de qualquer tecido (exceto jeans) na cor branca ou preta; 
b) cobertura (chapéu toque blanche, mais conhecido como “Mestre Cuca”, “Chapéu Cuca”); 
c) sapato fechado e antiderrapante; 
d) cabelo preso; 
e) mãos com unhas aparadas e sem esmalte. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) 1 (uma) faca de 6 polegadas;  

b) 1 (uma) faca de 8 polegadas;  

c) 1 (uma) faca para frutas e legumes (faca de ofício); 

d) 1 (um) descascador de legumes;  

e) 1 (um) mandolim de plástico; 

f) 1 (um) abridor de lata; 

g) 1 (um) aro de inox para modelar porção de arroz. 

h) 1 (uma) fouet;  

i) 1 (um) pincel de silicone;  

j) 1 (uma) espátula de silicone; 

 
3º Cada candidato terá 2h (duas horas) para executar um conjunto de atividades práticas que serão 
informadas no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança e de manipulação de gêneros, conhecimentos 
técnicos adequados à execução dos desafios propostos, organização. 
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LOCAIS, DIA E HORÁRIOS DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: La Luna Gastronomia 
Rua Frederico Lundgren, nº 192 (esquina com a Avenida Pinheiros), Imbiribeira, Recife/PE. 
 
Os candidatos serão divididos por ordem alfabética em 02 (dois) grupos, também de acordo com a ordem 
numérica dos códigos dos cargos, respectivamente, nº 02 e 20. 
 
O primeiro grupo composto pelos candidatos seguintes será avaliado das 8h às 10h (12 candidatos): 

 
(Primeiro Grupo) 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00586247/9 ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA 

238.00588577/6 DANIEL JOAO MARCELINO 

238.00587771/3 DIOGO GOMES DOS SANTOS 

238.00587027/2 ELIZAMA FELIX COSTA 

238.00588348/7 EVANEIDE MARIADA SILVA MELO 

238.00587038/4 FABIO LUIZ DE MELO SANTOS 

238.00586961/3 JAIR FERREIRA DOS SANTOS 

238.00587894/8 JEFFERSON ROBERTO DA SILVA 

238.00587034/9 MARIANA MARINHEIRO DE ARAUJO 

238.00587055/6 MOZAR DE OLIVEIRA SANTOS 

238.00588218/6 PAULO FELIPE OLIVEIRA REGIS VASCONCELOS 

238.00585853/2 ROGERIO PEREIRA DE FREITAS 

 
 

O segundo grupo composto pelos candidatos seguintes será avaliado das 11h às 13h (9 candidatos): 
 

(Segundo Grupo) 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588334/6 ROSANE MARIA CORREIA DE CARVALHO 

238.00587797/2 VITOR RODRIGUES RUFILO DE OLIVEIRA 

238.00586812/8 ADRIANA VANIA BORGES RODRIGUES DA SILVA 

238.00588640/0 ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA 

238.00586895/0 ERIVALDO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR 

238.00587017/7 FABIO ROBERTO NOGUEIRA 

238.00588357/6 JULIO CESAR DAS CHAGAS MOURA 

238.00586959/9 REJANE PEDRO DE OLIVEIRA 

238.00587088/1 SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA 
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CIDADE: GARANHUNS/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Educação Profissional de Garanhuns (UEP-Garanhuns) - Sala 06  
Rua Maria Ramos, nº 22, Heliópolis, Garanhuns – PE. 
 
O candidato relacionado abaixo será avaliado das 8h às 10h (1 candidato): 

 

 
 

CIDADE: PETROLINA/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Educação Profissional de Petrolina (UEP-Petrolina) – Centro de Enogastronomia 
Rua Projetada, nº 650, Antigo Aeroporto, Petrolina – PE. 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 8h às 10h (1 candidato): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00586713/0 HUGO CESAR SA LEITAO MEDEIROS 

 
 

CIDADE: PETROLINA/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Educação Profissional de Petrolina (UEP-Petrolina) – Centro de Enogastronomia 
Rua Projetada, nº 650, Antigo Aeroporto, Petrolina – PE. 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 11h às 13h (1 candidato): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588167/2 RAFAEL MONTEIRO DE BARROS YAMAGUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588941/0 MARIA JOSELIA SANTOS DA SILVA 
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CÓDIGO DO CARGO: 03 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando qualquer modelo, na cor branca, de uniforme adequado ao exercício profissional de 
garçom; 

b) sapato fechado; 
c) cabelo preso; 
d) mãos com unhas aparadas e sem esmalte. 

 
2º Cada candidato terá 1h30min (uma hora e trinta minutos) para executar um conjunto de atividades 
práticas que serão informadas no dia e horário da prova.  
 
3º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança e de manipulação de gêneros, conhecimentos 
técnicos adequados à execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 

 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Hotelaria e Turismo (UHT) do SENAC/PE - Restaurante Escola 
Avenida Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro, Recife/PE 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 8h às 9h30min (2 candidatos): 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587281/6 CARLA GUILHERME DE FRANCA 

238.00588297/3 DEREK LUIZ ALVES DOS SANTOS 
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CÓDIGO DO CARGO: 08 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando bata, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino, que servirá de modelo para realização de corte, coloração e 

escova; 

b) 1 (uma) navalha de corte; 

c) 1 (uma) lâmina para navalha de corte; 

d) Tesouras diversas; 

e) Pentes diversos; 

f) Escovas diversas; 

g) Espanador de cabelo; 

h) Prendedores de cabelo; 

 
3º Cada candidato terá 4h (quatro horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujos desafios 
propostos serão informados no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Salão Escola  
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 
 
Os candidatos serão divididos por ordem alfabética em 02 (dois) grupos, cada um com seis candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO SELETIVO 2013.1 – SENAC‐PE                                                                                                                                                                                                                                             Página | 7  

O primeiro grupo composto pelos candidatos seguintes será avaliado das 8h às 12h (6 candidatos): 
 

(Primeiro Grupo) 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588449/8 ALDAIR DA SILVA SANTOS 

238.00586847/6 ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA 

238.00587782/5 BRUNA KAROLAYNE MELO DA SILVA 

238.00587402/8 ELIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA PEREIRA 

238.00587945/1 GENILSON JOSE DA SILVA 

238.00588108/6 GISELY DE ABREU BARBOSA DA SILVA TAVARES 

 
 
 
 
O segundo grupo composto pelos candidatos seguintes será avaliado das 13h às 17h (6 candidatos): 

 
(Segundo Grupo) 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587245/0 KARLA JACKELINE SANTOS SILVA 

238.00586985/0 MANUELA PAULINA DOS SANTOS REIS DA SILVA 

238.00587085/2 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO 

238.00586721/2 ROSANGELA SILVA TRINDADE 

238.00586712/3 SUZANA PATRICIA BEZERRA DA SILVA 

238.00587080/0 VIVIANE BORGES DA COSTA CARVALHO 
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CÓDIGO DO CARGO: 09 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando bata, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino, com sobrancelhas e pernas ambas com pelos a depilar, a qual 

deverá estar trajando vestimenta que deixe à mostra a parte da perna situada entre o joelho e o 

tornozelo (popularmente, chamada de canela), que servirá de modelo para realização de design 

de sobrancelha e de depilação de perna; 

b) Uma pessoa do sexo masculino com barba, que servirá de modelo para a realização de depilação 

de barba e 

c) 1 (uma) tesoura média. 

 
3º Cada candidato terá 1h50min (uma hora e cinquenta minutos) para executar um conjunto de atividades 
práticas cujos desafios propostos serão informados no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAIS, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Depilação  
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 

 

Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 15h50min (2 candidatos): 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587557/1 KARINA COHEN 

238.00586747/1 ROBERTA VALENTINA BRANDAO DA SILVA 
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CIDADE: CARUARU/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Anexo da Unidade de Educação Profissional de Caruaru (UEP-Caruaru) 
Rua João Tupinambá, nº 108, Nossa Senhora das Dores (Centro) (ao lado da Prefeitura), Caruaru – PE. 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 15h50min (2 candidato): 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587092/9 EDILENE BEZERRA DE ALMEIDA 

 
 
 
CIDADE: CARUARU/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Anexo da Unidade de Educação Profissional de Caruaru (UEP-Caruaru) 
Rua João Tupinambá, nº 108, Nossa Senhora das Dores (Centro) (ao lado da Prefeitura), Caruaru – PE. 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 17h às 18h50min (2 candidato): 
 

 
 
CIDADE: GARANHUNS/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Educação Profissional de Garanhuns (UEP-Garanhuns) – Sala: 03 
Rua Maria Ramos, nº 22, Heliópolis, Garanhuns – PE. 
 
O candidato relacionado abaixo será avaliado das 14h às 15h50min (1 candidato): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587993/6 JOSIANE DE OLIVEIRA TARGINO 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587272/7 MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 
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CÓDIGO DO CARGO: 10 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando bata, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino que servirá de modelo para a realização de embelezamento dos 

pés e das mãos por meio de corte, cutilamento e esmaltação;  

b) 1 (uma) tesoura para cortar unha. 

 
3º Cada candidato terá 2h (duas horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujos desafios 
propostos serão informados no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Teoria 1 
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 

 

Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 16h (3 candidatos): 
 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587158/0 ANDREA GOMES BARBOSA 

238.00587295/7 GLORIA MARIA SANTANA CORREA 

238.00587037/8 ODINETE IVANISE DO NASCIMENTO 
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CÓDIGO DO CARGO: 11 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando vestimenta adequada a um ambiente profissional e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino que servirá de modelo para a realização de maquiagem;  

b) 1 (uma) tesoura sem ponta; 

c) 1 (uma) pinça reta; 

d) Kit com, no mínimo, doze de pincéis. 

 
3º Cada candidato terá 2h (duas horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujos desafios 
propostos serão informados no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Maquiagem 
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 16h (4 candidatos): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588663/0 JOSE CLAUDION DE OLIVEIRA PESSOA 

238.00586482/8 MARCELA CARLA LIMA DE ASSUNCAO 

238.00587801/0 NHAYANNE DOS SANTOS MONTENEGRO 

238.00588440/0 SILVIO MESSIAS BRAGA 
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CÓDIGO DO CARGO: 43 

 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando jaleco, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino ou masculino que servirá de modelo para a realização do 

procedimento de massagem, conforme o desafio proposto.  

 
3º Cada candidato terá 2h (duas horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujo desafio 
proposto será informado no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Massagem 
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 16h (3 candidatos): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00587488/0 DANILLO BORBA PESSOA DO NASCIMENTO 

238.00586828/1 ELAINE LOPES DE AMORIM 

238.00587981/8 THALITA MARYAH SODRE BARBOSA 
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CÓDIGO DO CARGO: 44 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando jaleco, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino ou masculino que servirá de modelo para a realização do 

procedimento de podologia, conforme o desafio proposto.  

 
3º O candidato terá 2h (duas horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujo desafio proposto 
será informado no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Podologia  
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 
 
O candidato relacionado abaixo será avaliado das 14h às 16h (1 candidato): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00586407/6 ITALO BATISTA VENTURA DA SILVA 
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CÓDIGO DO CARGO: 45 
 
1º O candidato deverá se apresentar no local da prova prática devidamente uniformizado, de acordo com 
os itens abaixo: 
 

a) trajando jaleco, na cor branca, como uniforme e 
b) sapato fechado. 

 
2º O candidato deverá levar ao local de prova: 
 

a) Uma pessoa do sexo feminino ou masculino que servirá de modelo para a realização do 

procedimento de estética, conforme o desafio proposto.  

 
3º Cada candidato terá 3h (três horas) para executar um conjunto de atividades práticas cujo desafio 
proposto será informado no dia e horário da prova.  
 
4º Os critérios de avaliação desta prova prática estão definidos com base nos seguintes itens: 
planejamento, conhecimentos de higiene, de biossegurança, conhecimentos técnicos adequados à 
execução dos desafios propostos, organização. 
 

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 
 
CIDADE: RECIFE/PE 
 
Dia: 22/12/2013 (domingo) 
Local: Unidade de Imagem Pessoal (UIP) do SENAC/PE - Sala de Estética  
Avenida Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife/PE 
 
Os candidatos relacionados abaixo serão avaliados das 14h às 17h (5 candidatos): 

 

Inscrição Nome do Candidato 

238.00588155/4 ANNA CAROLINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE ARRUDA 

238.00588134/7 CELIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTI 

238.00588123/5 MARIA YARA PEREIRA RAFAEL 

238.00587410/0 PATRICIA CRISTINA RODRIGUES MACHADO 

238.00588103/4 VERA LUCIA MARIA RABELO MOREIRA 

 
 


