
 
 

 
 
 

O SESI/RR abre Processo Seletivo para as funções de Técnico de Manutenção Predial e 
Assistente Técnico. Os interessados deverão preencher o modelo de currículo que consta no site 
do SESI/RR (http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo) e entregar na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº. 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de Roraima) no Prédio 
Administrativo/Setor de Recrutamento e Seleção, em horário comercial, do dia 3/3 à 6/3/2015. 
 
Obs.: Estes Processos Seletivos se estende também as Pessoas com Deficiência. 
 
1. Técnico de Manutenção Predial 
 

� Escolaridade: Nível Médio Completo; 
� Experiência Profissional: comprovada de no mínimo 06 (seis) meses como Técnico de 

Manutenção Predial, nos últimos 4 anos (2011 a 2015); 
� Desejáveis: cursos na área e conhecimentos em informática 
� Desejáveis: conhecimento e habilidades em manutenção preventiva e corretiva de 

centrais de ar. 
� Descrição das principais atividades a desenvolver na instituição: Executar serviços de 

manutenção elétrica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; Executar manutenções elétricas e 
hidráulicas substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes 
e equipamentos; Conservar alvenaria e fachadas e recuperar pinturas, impermeabilizar 
superfícies, lavar, preparar e aplicar produtos; Montar equipamentos de trabalho e 
segurança inspecionando local e instalando peças e componentes em equipamentos; 
Realizar manutenção de alvenaria, carpintaria e marcenaria consertando móveis, 
substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos e 
Realizar limpeza e manutenção de central de ar. 

� Necessário que tenha disponibilidade para viajar e eventualmente trabalhar em horários 
oposto ao comercial. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 1.654,77. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio e cópia de comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, 
contrato de trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar 
documentos exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Nível Médio Completo; Experiência Profissional comprovada de no mínimo 
06 (seis) meses como Técnico de Manutenção Predial, nos últimos 4 anos (2011 a 2015); 
Desejáveis: cursos na área e conhecimentos em informática Desejáveis: conhecimento e 
habilidades em manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar. Necessário que tenha 
disponibilidade para viajar e eventualmente trabalhar em horários oposto ao comercial. Todas as 
informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: 
cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino médio e cópia de comprovação de 
experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de trabalho ou 



 
 

 
 
 

declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar documentos 
exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
2ª Avaliação Técnica: Serão chamados para Avaliação Técnica os candidatos aprovados na 
Análise Curricular. Conteúdos: 
 
• Língua Portuguesa: 1.Compreensão Textual. 2.Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. 4. 

Emprego das classes de palavras. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Sintaxe da 
oração e do período. 7. Pontuação. 8. Concordância nominal e verbal. 9. Regência nominal e 
verbal. 

• Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); 
Internet; formatação de planilhas do Excel, Classificação de dados nas planilhas, gráficos, 
com as características. 

• Conhecimentos Específicos: Conhecimentos de construção civil; Conhecimentos de Prática 
de oficina de construção civil; Conhecimentos de instalações hidráulicas e sanitárias; 
Conhecimentos de instalações elétricas prediais; Conhecimentos de estabilidade das 
construções; Conhecimentos em topografia; Conhecimento da ferramenta AutoCAD; 
Acompanhamento de serviços de terceiros. Conhecimento de dispositivos, circuitos e 
equipamentos elétrico-eletrônicos; Conhecimentos em eletricidade e instalações elétricas 
prediais; Conhecimentos de redes de alta tensão; Conhecimento da Norma Regulamentadora 
10 (NR-10); Conhecimentos de comandos elétricos em geral. Conhecimentos em refrigeração 
comercial e industrial; Conhecimentos em eletricidade em geral; Conhecimento da Norma 
Regulamentadora 10 (NR-10); Conhecimentos em chillers mecânicos e microprocessados e 
sistemas de produção de água gelada; Técnicas de Manutenção. Conhecimento em 
instrumentos e ferramentas mecânicas; Conhecimento em hidráulica e pneumática; 
Conhecimento em comandos elétricos em geral. Conhecimento para manuseio de 
equipamentos diversos de medição; Conhecimento de materiais, instalações e acabamentos 
(teórico e prático); Habilidade para uso de ferramentas manuais e elétricas; Conhecimentos 
de manutenção predial em geral; Dimensionamento estrutural de vedações verticais, 
vedações horizontais e de forro; Conhecimento de instalações hidráulicas (teórico e prático). 
Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função. 

 
3ª Avaliação Prática: Serão chamados para Avaliação Prática todos os candidatos aprovados na 
Avaliação Técnica por ordem de classificação. 
 
4ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na média 
do Resultado Final das Avaliações Técnica e Prática por ordem de classificação. Nesta etapa 
serão considerados os aspectos relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, 
desenvoltura na comunicação oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento 
do candidato, demonstração de domínio dos conhecimentos necessários à execução do objeto da 
contratação; desenvolvimento de raciocínio lógico e apresentação de ideias, bem como as 
expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
 



 
 

 
 
 

2. Assistente Técnico 
 

� Escolaridade: Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão Financeira ou 
Contabilidade; 

� Registro no Conselho de Classe em dias ou Declaração do conselho informando protocolo 
de entrada no registro; 

� Experiência Profissional: Comprovada, de no mínimo 6 (seis) meses desenvolvendo 
atividades de Gestão de Processos e Projetos, Gestão e Controle de Inadimplência, 
Redação de Documentos Técnicos e Oficiais, Análise e Controle de Contas a Pagar e a 
Receber, Gestão de Contratos, Cálculos e Retenção de Impostos e Atendimento ao 
Cliente, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015); 

� Desejável: Habilidade para trabalhar com sistemas informatizados, internet, domínio no  
programa Excel e em Informática e cursos na respectiva área. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 2.376,94. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
superior, cópia ou declaração de registro profissional, declaração de quitação ética e financeira e 
cópia de comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de 
trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar documentos 
exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Escolaridade: Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão 
Financeira ou Contabilidade; Registro no Conselho de Classe em dias ou Declaração do conselho 
informando protocolo de entrada no registro; Experiência Profissional: Comprovada, de no mínimo 
6 (seis) meses desenvolvendo atividades de Gestão de Processos e Projetos, Gestão e Controle 
de Inadimplência, Redação de Documentos Técnicos e Oficiais, Análise e Controle de Contas a 
Pagar e a Receber, Gestão de Contratos, Cálculos e Retenção de Impostos e Atendimento ao 
Cliente, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015); Desejável: Habilidade para trabalhar com 
sistemas informatizados, internet, domínio no  programa Excel e em Informática e cursos na 
respectiva área.. Todas as informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: cópia 
do diploma ou declaração de conclusão de ensino superior, cópia ou declaração de 
registro profissional, declaração de quitação ética e financeira e cópia de comprovação de 
experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de trabalho ou 
declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar documentos 
exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
2ª Avaliação Técnica: Serão chamados para avaliação técnica os candidatos aprovados na 
Análise Curricular. Conteúdos: 
 
• Língua Portuguesa: 1.Compreensão textual. 2.Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. 4. 

Emprego das classes de palavras. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Sintaxe da 



 
 

 
 
 

oração e do período. 7. Pontuação. 8. Concordância nominal e verbal. 9. Regência nominal e 
verbal. 

• Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); 
Internet; formatação de planilhas do Excel, classificação de dados nas planilhas, gráficos, 
com as características. 

• Conhecimentos Específicos: Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função tais 
como: atendimento ao cliente, arquivamento, redação oficial, memorandos, ofício, ata, 
requerimento, relatórios, cálculos de impostos, elaboração de notas fiscais, recibos e boletos 
de cobrança. 

 
3ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação Técnica por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
domínio dos conhecimentos necessários à execução do objeto da contratação; desenvolvimento 
de raciocínio lógico e apresentação de ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
3. Assistente Técnico (Desenvolvimento Humano) 
 

� Escolaridade: Superior Completo em Administração de Empresas, Contabilidade e 
Gestão Financeira; 

� Registro no Conselho de Classe em dias ou Declaração do conselho informando protocolo 
de entrada no registro; 

� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado: comprovado de no mínimo 06 
meses na área de Recursos Humanos desenvolvendo as atividades de Homologação na 
SRTE, Contratação, Rescisão, Controle de Ponto, RAIS, FGTS, IRRF, INSS, SEFIP, 
Programação de Folha de Pagamento, CAGED, Emissão de CAT, SICALC, Livros Fiscais, 
Vale Transporte, PIS, Contribuição Sindical, Férias e Controle de Férias, Abono 
Pecuniário, Auxilio Doença, GRFE, Seguro Desemprego, DIRF, Controle de Retorno ao 
Trabalho, Preenchimento de Carteira de Trabalho – CTPS, Emissão de Contrato de 
Experiência de Trabalho e Conhecimento na Legislação Trabalhista, nos últimos 04 
(quatro) anos (2011 a 2015). 

� Obrigatório: Conhecimentos e Habilidades em Informática; 
� Desejável: Atendimento ao Cliente, Encargos Sociais e Legislação Trabalhista. 

 
Obs.: Vaga: Banco Reserva 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 2.376,94. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
superior, cópia ou declaração de registro profissional, declaração de quitação ética e financeira e 
cópia de comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de 



 
 

 
 
 

trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar documentos 
exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Escolaridade: Superior Completo em Administração de Empresas, 
Contabilidade e Gestão Financeira; Registro no Conselho de Classe em dias ou Declaração do 
conselho informando protocolo de entrada no registro; Experiência Profissional ou Estágio 
Supervisionado: comprovado de no mínimo 06 meses na área de Recursos Humanos 
desenvolvendo as atividades de Homologação na SRTE, Contratação, Rescisão, Controle de 
Ponto, RAIS, FGTS, IRRF, INSS, SEFIP, Programação de Folha de Pagamento, CAGED, 
Emissão de CAT, SICALC, Livros Fiscais, Vale Transporte, PIS, Contribuição Sindical, Férias e 
Controle de Férias, Abono Pecuniário, Auxilio Doença, GRFE, Seguro Desemprego, DIRF, 
Controle de Retorno ao Trabalho, Preenchimento de Carteira de Trabalho – CTPS, Emissão de 
Contrato de Experiência de Trabalho e Conhecimento na Legislação Trabalhista, nos últimos 04 
(quatro) anos (2011 a 2015). Obrigatório: Conhecimentos e Habilidades em Informática; 
Desejável: Atendimento ao Cliente, Encargos Sociais e Legislação Trabalhista. Todas as 
informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: cópia 
do diploma ou declaração de conclusão de ensino superior, cópia ou declaração de 
registro profissional, declaração de quitação ética e financeira e cópia de comprovação de 
experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de trabalho ou 
declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar documentos 
exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
2ª Avaliação Técnica: Serão chamados para avaliação técnica os candidatos aprovados na 
Análise Curricular. Conteúdos: 
 
• Língua Portuguesa: 1.Compreensão textual. 2.Ortografia oficial. 3. Acentuação gráfica. 4. 

Emprego das classes de palavras. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Sintaxe da 
oração e do período. 7. Pontuação. 8. Concordância nominal e verbal. 9. Regência nominal e 
verbal. 

• Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); 
Internet; formatação de planilhas do Excel, classificação de dados nas planilhas, gráficos, 
com as características. 

• Conhecimentos Específicos: CLT, rescisão contratual, encargos sociais, contratos e 
admissão de empregados, benefícios, folha de pagamento, folha de frequência e legislação 
trabalhista, declaração para Receita e Previdência (DIR, RAIS, GIFIP), cálculos de 13º 
salário, direitos e deveres previstos na CLT e emissão de CAT. Questões objetivas e/ou 
subjetivas específicas da função. 

 
3ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação Técnica por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
domínio dos conhecimentos necessários à execução do objeto da contratação; desenvolvimento 
de raciocínio lógico e apresentação de ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 



 
 

 
 
 

Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 


