O SESI/RR abre Processo Seletivo para as Funções de Professor NS, Profissional de Educação
Física, Auxiliar de Jardinagem e Assistente Técnico em Informática. Os interessados deverão
preencher Currículo que consta no site do SESI/RR e entregar no Anexo do Prédio da FIER
(Federação das Indústrias do Estado de Roraima) localizado na (Avenida Benjamin Constant, nº
876 – Centro), em horário comercial no Setor de Recrutamento e Seleção nos dias 23/08, 26/08,
27/08 e 28/08/2013.
1. Professor NS
 Licenciatura Plena em Matemática;
 Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado de no mínimo 6 (seis)
meses na função de Professor de Matemática, nos últimos 4 anos (2009 a 2013);
 Desejável: cursos na Área;
 Conhecimento em Informática.
OBS.: Vaga: 01
Carga Horária: 25h
Horário: 13h10min às 18h10min
Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 11,84
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Licenciatura Plena em Matemática, experiência profissional ou estágio
supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) meses na função de Professor de Matemática,
nos últimos 4 anos (2009 a 2013). Desejável: cursos na Área e conhecimento em informática.
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). Deverá ser anexado ao currículo
cópia do diploma ou declaração de conclusão de Ensino Superior.
2ª Avaliação Psicológica: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na
Análise Curricular.
3ª Entrevista: Serão chamados os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista.
2. Professor NS (Educação Física):
 Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física;
 Registro ou declaração do conselho informando protocolo de entrada do CREF (Regional
de Educação Física) em dias;
 Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 6 meses na
Função de Professor de Educação Física, nos últimos 4 anos (2009 a 2013).
 Desejável: Cursos na Área.

Obs.: Vaga: 01
Carga Horária: 25h
Horário: 07h10min às 12h10min
Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 11,84.
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; Registro
ou declaração do conselho informando protocolo de entrada do CREF (Regional de Educação
Física) em dias; Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 6
meses na Função de Professor de Educação Física, nos últimos 4 anos (2009 a 2013). 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). Deverá ser anexado ao currículo:
Cópia do Registro Profissional ou Declaração do conselho com protocolo de entrada no
Registro e Diploma ou declaração de conclusão de Ensino Superior.
2ª Avaliação Psicológica: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na
analise Curricular por ordem de classificação.
3ª Entrevista: Serão chamados os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista.
3. Professor NS (Pedagogia):
 Nível Superior Completo com Licenciatura em Pedagogia;
 Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 6 meses na
Função de Professor de Pedagogia em Educação Tecnológica sendo em (Sala de
Recursos, Multimídia e Informática), nos últimos 4 anos (2009 a 2013).
 Desejável: Cursos na Área.
Obs.: Vaga: 01
Carga Horária: 25h
Horário: 13h10min às 18h10min
Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 11,84.
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Nível Superior Completo com Licenciatura em Pedagogia; Experiência
Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 6 meses na Função de
Professor de Pedagogia em Educação Tecnológica sendo em (Sala de Recursos, Multimídia e
Informática), nos últimos 4 anos (2009 a 2013). 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). Deverá ser anexado ao currículo:
Cópia Diploma ou declaração de conclusão de Ensino Superior.

2ª Avaliação Psicológica: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na
analise Curricular por ordem de classificação.
3ª Entrevista: Serão chamados os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista.
4. Profissional de Educação Física NS
 Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física;
 Registro no CREF-RR em dias, ou Declaração do conselho informando protocolo de
entrada no Registro;
 Experiência Profissional ou Estagio Supervisionado Comprovado, de no mínimo 6 (seis)
meses como Profissional de Educação Física em Ginástica Laboral e outras atividades
inerente a função, nos últimos 4 (quatros) anos (2009 a 2013);
 Desejável, conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva área.
Obs.: Vaga: 01
Horário: 08h às 11h
Carga Horária: Horista
Valor inicial da hora trabalhada sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 15,30.
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física, Registro
no CREF em dias, ou Declaração do conselho informando protocolo de entrada no Registro
Desejável Cursos na respectiva área, conhecimentos em Informática e Experiência Profissional ou
Estagio Supervisionado Comprovado, de no mínimo 6 (seis) meses como Profissional de
Educação Física em Ginástica Laboral e outras atividades inerente a função, nos últimos 4
(quatros) anos (2009 a 2013). Todas as informações deverão 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). Deverá ser anexado ao currículo:
Cópia do Registro Profissional ou Declaração do conselho com protocolo de entrada no
Registro e Diploma ou declaração de conclusão de Ensino Superior.
2ª Avaliação Técnica:
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) 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. Questões objetivas e/ou subjetivas
específicas da função.
Obs.: Serão chamados para Avaliação Técnica somente os candidatos aprovados na Análise
Curricular.
3ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na Avaliação Técnica
por ordem de classificação.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista.
5. Auxiliar de Jardinagem
 Ensino Fundamental Incompleto;
 Experiência Profissional Comprovada de no mínimo 06 (seis) meses como Auxiliar de
Jardinagem nos últimos 04 (quatro) anos (2009 a 2013);
 Desejável: Cursos na área de jardinagem.
 Obs.: disponibilidade para realizar atividades aos sábados, podendo ser em forma de
escala, bem como em horário noturno, obedecido à legislação da CLT.
Obs.: Vaga: 02
Horário: 7h às 11h e das 13h às 17h
Carga Horária: 40h
Salário Inicial: R$ 685,75
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Ensino fundamental Incompleto, experiência profissional comprovada de
no mínimo 6 (seis) meses como Auxiliar de Jardinagem, nos últimos 4 (quatro) anos (2009 a
2013), Desejável: Cursos na área de jardinagem. Obs.: disponibilidade para realizar atividades
aos sábados, podendo ser em forma de escala, bem como em horário noturno, obedecido à
legislação da CLT.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). Deverá ser anexado ao currículo:
Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de Ensino Fundamental Incompleto.
2ª Entrevista: Serão chamados os 03 (três) primeiros candidatos Aprovados na Análise Curricular
por ordem de classificação.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a Entrevista.

6. Assistente Técnico em Informática
 Ensino Médio Completo Profissionalizante em Informática;
 Obrigatório: Formação Profissional Técnica em Informática;
 Experiência profissional comprovada de no mínimo seis meses na função de Técnico de
Informática; desenvolvendo as atividades em suporte a usuários; operação de
equipamentos multimídia e conhecimentos básicos em eletrônica, nos últimos quatro anos
(2009 a 2013);
 Conhecimentos e habilidades para conserto e manutenção de microcomputadores e
impressoras a jato de tinta.
Obs.: Vaga: Banco Reserva
Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Carga Horária: 40h
Salário Inicial: R$ 1.132,97
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas:
1ª Análise Curricular: Nível médio completo profissionalizante em Informática; Obrigatório:
Formação profissional técnica em Informática; Experiência profissional comprovada de no mínimo
seis meses na função de Técnico de Informática; desenvolvendo as atividades em suporte a
usuários; operação de equipamentos multimídia e conhecimentos básicos em eletrônica, nos
últimos quatro anos (2009 a 2013); Conhecimentos e habilidades para conserto e manutenção de
microcomputadores e impressoras a jato de tinta. 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). Deverá ser anexado ao currículo:
Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de Ensino Médio Completo
Profissionalizante em Informática ou da Formação Profissional Técnica em Informática.
2ª Avaliação Prática: Serão chamados os candidatos Aprovados na Análise Curricular.
3ª Entrevista: Serão chamados os 03 (três) primeiros candidatos aprovados na Avaliação Prática
por ordem de classificação.
Obs.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista.

