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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/MS 

Administração Regional de Mato Grosso do Sul 

EDITAL N.º 001/2020 

 

CONVOCAÇÃO 

 

Nos termos do item 4.3.7 do Edital de Seleção N°001/2020 do SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL 

- SENAR-AR/MS e do CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE 

SENAR MS, convocamos os candidatos aprovados na Primeira Etapa (Análise Curricular) 

para a realização da Segunda Etapa (Avaliação Técnica – Provas) que será no dia 

16/02/2020 (domingo), das 9:00h às 11:00h, conforme cronograma abaixo:  

 

Para acesso à antiga Unidade VI – Complexo Multiuso II – em frente ao Monumento da 

UFMS (Paliteiro), terão três entradas disponibilizadas para os candidatos aprovados para 

a Segunda Etapa:  

Portão 1 – como referência, portão em frente ao Atacadão.  

Portão 2 – como referência portão em frente a Subway.  

Portão 3 – atrás do Estádio Morenão  

Obs.: O portão 2 é o de acesso mais próximo do local da prova. 
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Busque com antecedência a localização, conheça o melhor trajeto e meios de acesso 

disponíveis para o local da prova para não correr o risco de chegar atrasado e ser 

desclassificado(a) do Processo Seletivo. Leiam com atenção o Edital 001/2020, os itens 

4.3.1 até 4.3.11; e o item 7 – Das Disposições Finais, os itens 7.1 ao 7.2.  

No dia da aplicação das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado 

conforme item 4.3.8 do Edital 001/2020: 

 Antecedência mínima de 30 (trinta) minutos; 

 Trazer carteira de identidade ou outro documento oficial que contenha foto; 

 Caneta esferográfica de tinta preta; 

 Não será permitida a entrada de alimentos no local; 

 Permitida a entrada de água em recipiente de material transparente. 

De acordo com o item 4.3.9 do referido Edital, as avaliações terão a duração máxima de 2 

(duas) horas.  

 

 


