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Senac abre vagas de emprego com salários que passam de R$ 3 mil - 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RN) abriu processo seletivo 
para preenchimento de dez vagas de emprego, nos municípios de Natal, Mossoró, 
Macaíba e Caicó. Há oportunidades disponíveis para auxiliar administrativo, 
motorista, técnico de manutenção, analista administrativo, técnico de aprendizagem 
e pedagogos. 
 
 Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo site, clicando 
AQUI. Os currículos serão recebidos até a próxima sexta-feira (31). 
 
 A seleção irá avaliar as competências dos candidatos, considerando etapas que 
podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento técnico e prático, 
dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento das informações 
está disponível AQUI. 
 
 O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
 SAIBA MAIS 
 
 Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac é uma entidade 
integrante do Sistema Fecomércio RN. Atualmente, a instituição conta com dez 
unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró, 
Natal e Parnamirim. 
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Senac abre processo seletivo para  contratação de profissionais no RN  
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) abriu processo 
 seletivo para preenchimento de dez vagas de emprego, nos municípios de  
Natal, Mossoró, Macaíba e Caicó. Há oportunidades disponíveis para  
auxiliar administrativo, motorista, técnico de manutenção, analista  
administrativo, técnico de aprendizagem e pedagogos.  
 
Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do cargo. Os  
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br, até a próxima sexta-feira (31).  
 
A seleção irá avaliar as competências dos candidatos, considerando etapas 
 que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento  
técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. 
 O edital com o detalhamento das informações está disponível no site  
www.rn.senac.br/trabalheconosco.  
 
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de  
homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual período.  
 
Saiba Mais – 
 Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac é uma  
entidade integrante do Sistema 
 Fecomércio RN. Atualmente, a instituição conta com dez unidades no  
estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró,  
Natal e Parnamirim. 
 
O  Senac investe recursos na qualificação e formação profissional nas  
áreas de comércio e serviços, atuando em diversificados segmentos, tais  
como: idiomas, informática, beleza, gastronomia, 
 turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
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Portal Mercado Aberto 
 
28/01/2014 10h16 
 Programa Fecomércio na TV 25.01  

Video no site  Portal Mercado Aberto 
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http://www.portalmercadoaberto.com.br/
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 Senac abre processo seletivo para contratação de profissionais no RN  
 

- Publicado por Robson Pires - Em Estado - 28 jan 2014 - 13:18 - 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) abriu processo seletivo 
para preenchimento de dez vagas de emprego, nos municípios de Natal, Mossoró, 
Macaíba e Caicó. Há oportunidades disponíveis para auxiliar administrativo, 
motorista, técnico de manutenção, analista administrativo, técnico de aprendizagem 
e pedagogos. Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do 
cargo. Os interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo 
site http://curriculoweb.rn.senac.br, até a próxima sexta-feira (31). 

A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento 
das informações está disponível no site www.rn.senac.br/trabalheconosco. O 
processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
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Janaína e seu brilho gostosense       
A cozinheira, célebre no litoral potiguar após ter sido citada por Dilma Rousseff, 
agora espera a presidenta 

  
POR ORLANDO MARGARIDO, DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

  
PARA O TURISMO INTERNACIONAL, São Miguel do Gostoso tornou-se referência 
na prática do esportes náuticos, devido a um dos maiores pias do vento do 
planeta. O antigo vilarejo de pescadores ao norte do estado, por sua posição 
geográfica "na esquina do Brasil", recebe semanalmente alemães, italianos e 
franceses dedicados ao kitesurfe e ao windsurfe. Com o novo fluxo veio também 
o reconhecimento do jornal britânico Daily Tefeyraph, que elegeu a praia potiguar 

uma das mais belas do mundo. Desde o dia 2 de outubro, o orgulho maior da 
comunidade de 9 mil moradores  é genuinamente local. A fama cabe agora tão 
somente à cidadã gostosense, peculiar gentílico para quem nasce ali, Maria 
Janaína Cardoso da Silva. Ao ser citada em um discurso pela presidenta Dilma 
Rousseff, a cozinheira e proprietária do restaurante J.Xêpas virou celebridade 
instantânea. 
  
Tudo começou porque Janaína, bonita e simpática morena de 20 anos, tornou-se, 

no dizer de Dilma, um exemplo de superação. A referência à jovem deu se 
durante a inauguração de obras na cidade de Ceará-Mirim, vizinha de Natal, 
quando também ocorreu a formatura de 4,5 mil jovens da região pelo Pronatec. 
Janaína é um desses formandos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego, iniciativa federal. Inscreveu-se para um curso de auxiliar de 
cozinha no Senac local e depois para aulas de empreendedorismo. Sua 
determinação em chegar até ali é que arrancou o elogio da presidenta, que 
Janaína ajudou a eleger. "Acho que tem tantos outros casos que merecem ser 
lembrados", diz. "Foi uma surpresa quando Dilma falou de mim e perguntou se 
eu estava na plateia. Eu levantei e acenei com o coração saltado, políticos e 
jornalistas me olhando". 
  
De família pobre, Janaína trabalhou desde os 13 anos como babá e empregada 
doméstica em residências, pousadas e restaurantes, onde aprendeu a cozinhar. 

Casou-se aos 15 anos com um pescador e, a partir do nascimento dos dois filhos, 
passou  sobreviver também com a ajudado Bolsa Família. A virada veio quando 
ela e o marido decidiram vender a casa e investir na reforma da residência da 
mãe dele. Surgiu então o estabelecimento pequeno e simples de quatro mesas e 
um cardápio de peixes e frutos do mar, com pratos como a Peixada à Moda Xepa, 
que ela pretendia ter servido à própria Dilma, se a presidenta tivesse, como 
prometido, passado a virada do ano por lá. 
  

Assim que o negócio começou a dar certo, Janaína fez questão de sair do Bolsa 
Família, "para deixar que outros utilizem em caso de dificuldades como as que 
nos passamos". O marido dá seu apoio nos fins de semana, quando vem de 
Natal, onde trabalha como pedreiro, na construção do novo aeroporto. Embora 
domine seu ofício e se reveze no atendimento com a ajuda de uma única 
empregada,ela planeja fazer o curso para cozinheira, terminar os estudos e no 
futuro cursar administração. 
  



 

A consagração de Janaína não foi a única passagem recente de iniciativas sociais 
voltadas para os gostosenses. No fim de novembro, a areia da praia central da 
cidade, chamada Maceió, acomodou a tela gigante da 1ª Mostra de Cinema de 
Gostoso. organizada pelo produtor paulista Eugênio Puppo. Abriu a programação 
de filmes nacionais o curta metragem O Contador de Causos, realizado por uma 
turma de 40 jovens carentes da região. Entre os que frequentaram as oficinas do 
evento durante seis meses chama atenção o perfil de Josimar Araújo Rodrigues, 
de 18 anos. 
  
Hoje residente na comunidade próxima de Tábua, ele passou a maior parte da 
vida em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), para onde foi com o pai trabalhar na roça. Ao retornar à escola, um 
professor o incentivou a se inscrever no projeto. "Tinha a ideia de cinema como 
algo muito chato, uma sala escura e agente sentado ali por horas", diz ele, que 
preferia a televisão e o DVD. "Agora descobri que há muita gente por trás para 
que aquilo aconteça." Ele já definiu que quer ser produtor. Como ator, a 

experiência no curta não o agradou, embora tenha interpretado o papel 
fundamental do morador que no fim do século XIX contribuiu para dar nome à 
cidade. Falante, Seu Manoel entretinha os mascates e ao final dos "causos dava 
sonoras e gostosas gargalhadas. Os viajantes passaram a se referira ele como 
"Seu gostoso", e o apelido pegou. São histórias de vida que protagonistas como 
Janaína e Josimar se encarregam de manter como tradição local. 
  
Fonte: Revista Carta Capital, Edição de Janeiro, Pag 12. 
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