
 
 

 
 
 

O SESI/RR PRORROGA o período de recebimento de currículo referente ao Processo Seletivo 
para as funções de Assistente Técnico e Professor NS (Inglês). 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, até o dia 10/10/2014. 
 
1. Assistente Técnico 
 

� Nível Médio Completo; 
� Obrigatório: curso Técnico em Nutrição; 
� Experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) 

meses como Técnico em Nutrição e Instrutória voltada para Área de Nutrição,  nos últimos 
4 (quatro) anos (2010 a 2014); 

� Desejável: cursos na área. 
 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40 
Valor inicial: R$ 1.189,62. 

 
Obs.1: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio, cópia de diploma ou declaração de conclusão de curso Técnico em Nutrição 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. 
 
Obs.2: Disponibilidade de viajar ao interior para ministrar palestras. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Nível Médio Completo; Obrigatório: curso Técnico em Nutrição; 
Experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) meses 
como Técnico em Nutrição e Instrutória voltada para Área de Nutrição,  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, cópia de diploma ou declaração 
de conclusão de curso Técnico em Nutrição 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: Nutrição normal. Alimentação Saudável. Técnicas de 
manipulação, preparo, conservação e transporte dos alimentos. Biossegurança. Segurança 
alimentar. Macro e micronutrientes. Água, eletrólitos e equilíbrio acidobásico. Alimentação 
saudável nos ciclos de vida. Dietoterapia: dietas modificadas e especiais. Nutrição e saúde 
coletiva: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Manual de boas práticas. Análise dos 
pontos críticos de controle. Produção de refeições para coletividade sadia, refeições 
hospitalares, clínicas geriátricas, creches e cantinas escolares. Higiene de alimentos: noções 
básicas de microbiologia de alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Recebimento, 
armazenamento, conservação e controle de alimentos. Procedimentos de higiene e 
sanitização (pessoal, ambiente, alimento). Técnica dietética: técnicas de peso e medidas. 
Fator de correção, cocção e desidratação. Grupos alimentares: seleção, pré-preparo, preparo 
e apresentação. Técnicas de conservação de alimentos. Ética Profissional. 

 
3ª Avaliação Prática: Serão chamados para Avaliação Prática os candidatos Aprovados na 
Avaliação Técnica. A Avaliação Prática será ministrar uma palestra para uma banca de 
avaliadores, que possua tema voltado para uma alimentação saudável. 
 
4ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação 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. 
Nesta fase o SESI/RR não está obrigado a fornecer justificativas aos Candidatos. 
 
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. Professor NS (Inglês) 
 

� Nível Superior Completo: Licenciatura plena em letras com habilitação em Inglês; 
� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses como professor de Inglês, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); 
� Desejável: Cursos na área. 

 
Obs.:  Vaga: Banco Reserva 

Horário: a Definir 
Carga Horária: 25h 

 Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 12,43. 
Previsão Salarial com DSR: R$ 1.631,44 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
superior 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: Licenciatura Plena em Letras com Habilitação 
em Inglês; experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 
meses como professor de inglês, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014). Desejável: Cursos na 
área. 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). É obrigatório anexar ao currículo: 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 
 
2ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na Análise Curricular por ordem de classificação. Esta etapa constará da aplicação de 
testes, no qual será avaliado o perfil compreendendo: conhecimentos, atitudes e habilidades que, 
interagindo entre si, conduzem à realização de tarefas direcionadas aos resultados almejados 
para função.  
 
3ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliação Psicológica. 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. 
 
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. 
 


