
 
 

 

 

 

O SESI/RR abre Processo Seletivo para as Funções de Assistente Técnico, Profissional de 
Educação Física NS, Porteiro e Auxiliar de Cozinha. Os interessados deverão preencher Currículo 
que consta no site do SESI/RR e entregar no SESI – Serviço Social da Indústria situado na Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de Roraima) no 
Prédio Administrativo, em horário comercial no Setor de Recrutamento e Seleção nos dias 07, 08 
e 10/07/2014. 
 
1. Assistente Técnico 
 

 Nível Superior Completo em Administração de Empresas, Economia ou Contabilidade; 
 Registro no CRA/RR (para Administração de Empresas), CORECON/RR (para 

Economista) e CRC/RR (para contabilidade) 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 Processo, Planejamento Estratégico, Planejamento Orçamentário 
e Redação de Documentos Técnicos e Oficiais, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); 

 Desejável: Habilidade para Gerir Pessoas, conhecimentos 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 Registro Profissional ou Declaração do conselho 
informando o protocolo de entrada no Registro, Cópia de Pagamento da Anuidade no Conselho de 
Classe de 2014, Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino Superior com Colação 
de Grau e Cópia de Comprovação de Experiência Profissional por meio da Carteira de Trabalho, 
Contrato de Trabalho ou Declaração com Papel Timbrado da Empresa. É obrigatório o 
candidato anexar documentos exigidos no currículo, senão o candidato será 
automaticamente Eliminado. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: 1ª Análise Curricular: Nível Superior Completo em Administração de 
Empresas, Economia ou Contabilidade; Registro no CRA/RR (para Administração de Empresas), 
CORECON/RR (para Economista) e CRC/RR (para contabilidade) em dias, ou Declaração do 
conselho informando protocolo de entrada no Registro; Experiência Profissional Comprovada, de 
no mínimo 6 (seis) meses como Administrador, Contador ou Economista em Setor Estratégico, 
nos últimos 4 (quatros) anos (2010 a 2014); Obrigatório: Conhecimento em Gestão de Processo, 
Projeto, Planejamento Estratégico, Orçamento e Redação de Documentos Técnicos e Oficiais. 
Habilidade para Gerir Pessoas e Gerar Resultados. Desejável: conhecimentos em Informática e 
Cursos na respectiva área. 
 
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 Registro Profissional ou Declaração do conselho informando o protocolo de entrada no 
Registro, Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino Superior (com Colação 
de Grau), Cópia de pagamento da anuidade no Conselho de Classe de 2014 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: 1. Evolução do pensamento administrativo: As Grandes 
Funções Administrativas. Planejamento: importância e significado. Princípios e elementos do 
planejamento. Tipos de planos. Limitações do planejamento. Logística e estratégia. O 
processo de tomada de decisão. Planejamento eficaz. Organização: a natureza e a finalidade 
da organização. Os fundamentos da organização formal: divisão do trabalho, especialização, 
responsabilidade, autoridade e alcance de controle. Departamentalização básica: critérios, 
delegação, princípios e técnicas, funções de linha e assessoria. Tipos de estrutura: linha, 
linha-staff, funcional e matricial. A organização informal. Característica e implicações. A 
organização eficaz. Direção: natureza e fundamentos da direção. Motivação. Coordenação. 
Comunicação, liderança. A direção eficaz. Controle: conceitos e objetivos do controle. 2. 
Fases de um projeto de O&M – instrumentos (questionários, entrevistas, organogramas, 
fluxogramas, etc.) utilizados em cada etapa (planejamento, coleta de dados e informações, 
análise e interpretação, criação de soluções, relatórios, implantação e acompanhamento). 
Manuais: objetivo, tipo, raios de ação e atualização. Elaboração de relatórios: técnicas. Tipos 
de relatórios. Uniformizações. 3. Administração de Material. Princípios usualmente 
empregados para classificar materiais. Análise de diversos sistemas de classificação de 
materiais existentes. Codificação de material. Catalogação de material. Classificação de 
estoques. Política de estoques. Sistemas de armazenamento. Centralização versus 
descentralização de materiais. Instrumentos e processos de licitação. 4. Recursos Humanos – 
As pessoas e as organizações. O sistema e a administração de recursos humanos. Descrição 
e análise de cargos: estrutura, métodos e fases. Avaliação de desempenho: objetivos, 
responsabilidade, características dos principais métodos. 5. Administração estratégica: 
evolução e conceitos. Planejamento estratégico: princípios e conceitos. Diagnóstico 
estratégico. Análise dos ambientes das organizações. Missão, visão e valores. Objetivos 
organizacionais. Estratégias empresariais. Controle e avaliação do planejamento estratégico.  
 

3ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na Avaliação Técnica por ordem de classificação. 
 
4ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação Psicológica 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. 
Nesta fase o SESI/RR não está obrigado a fornecer justificativas aos Candidatos. 
 
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista. 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
2. Profissional de Educação Física NS 
 

 Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; 
 Registro no CREF-RR (como Profissional de Educação Física) em dias, ou Declaração do 

conselho informando protocolo de entrada no Registro; 
 Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no mínimo 6 (seis) 

meses na área de Educação Física, nos últimos 4 (quatros) anos (2010 a 2014); 
 Desejável: Conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva área. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 16h às 20h 
Carga Horária: Horista 
Valor inicial da hora trabalhada sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 16,07. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do Registro Profissional ou Declaração do conselho 
informando o protocolo de entrada no Registro, Cópia do comprovante de pagamento da 
Anuidade de Classe de 2014, Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino Superior 
com Colação de Grau 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 Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; Registro 
no CREF-RR (como Profissional de Educação Física) em dias, ou Declaração do conselho 
informando protocolo de entrada no Registro; Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado 
Comprovado, de no mínimo 6 (seis) meses como Profissional de Educação Física, nos últimos 4 
(quatros) anos (2010 a 2014); Desejável: conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva 
área. 
 
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 Registro Profissional ou Declaração do conselho informando o protocolo de entrada no 
Registro, Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino Superior com Colação 
Grau 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: Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, 
lutas danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação), Equipamento e Materiais (diferentes 
equipamentos e materiais e sua possibilidade de utilização na ação pedagógica e técnico 
cientifica com as manifestações de Atividade Física/Movimento Humano), Atividade 
Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e condicionamento humano), 
Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e aspectos 
preventivos e terapêuticos do exercício físico), (Desenvolvimentista, Criticas, Psicomotora, 
Construtivista), Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-Temporal, 
Praxia Global e Fina), Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão 
Corporal), Cineantropometria (Antropométrica), Crescimento e Desenvolvimento Corporal, 
Educação inclusiva, Educação integral integrada na formação do sujeito, Ler e escrever 
compromisso de todos, História da Educação Física, Função Social da Educação Física, 
Desenvolvimento Infantil e do Movimento Humano, Atividades metodológicas para o ensino 
da Educação Física, Atividades de Educação Física, Ginástica e Rítmica, Diferentes Tipos de 
Jogos (Pequenos Jogos, Grandes Jogos, Jogos Pré - Desportivos; Jogos Cooperativos), 
Organização de Eventos e Competições, Educação Física e Mídia, Atividade Física 
Direcionada à Promoção da Saúde. Elaboração de um plano de aula e 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. 
Nesta fase o SESI/RR não está obrigado a fornecer justificativas aos Candidatos. 
 
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

3. Porteiro 
 

 Ensino Médio Completo; 
 Obrigatório: Experiência Profissional Comprovada de no mínimo 6 (seis) meses na função 

de Porteiro nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014). 
 Desejável: Cursos na Área. 

 
Obs.: Vaga: 01 
           Carga Horária: 40h 

Horário: 13h às 19h 
 Salário inicial: R$ 770,97 

 
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: Ensino Médio Completo; Obrigatório: Experiência Profissional Comprovada 
de no mínimo 6 (seis) meses na função de Porteiro nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014). 
Desejável: Cursos na 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 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 somente os candidatos Aprovados na Análise Curricular. 
 
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. 
Conhecimentos Específicos: Atendimento ao Cliente Interno e Externo, Ética Profissional, 
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. 
Nesta fase o SESI/RR não está obrigado a fornecer justificativas aos Candidatos. 
 
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista. 
 
 



 
 

 

 

 

 
4. Auxiliar de Cozinha 
 

 Nível Médio Completo; 
 Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no mínimo 6 (seis) 

meses como Auxiliar de Cozinha, nos últimos 4 (quatros) anos (2010 a 2014); 
 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Salário Inicial: R$ 770,97. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino 
Médio, 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 ou Estágio Supervisionado 
Comprovado, de no mínimo 6 (seis) meses como Auxiliar de Cozinha, nos últimos 4 (quatros) 
anos (2010 a 2014); Desejável: conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva área. 
 
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 Médio, 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. 

 Conhecimentos Específicos: Manipulação de Alimentos; Noções de Higiene; Ética 
Profissional; Noções de Nutrição. 

 
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. 
Nesta fase o SESI/RR não está obrigado a fornecer justificativas aos Candidatos. 
 
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista. 
 


