
 
 

 

 

 

O SESI/RR abre Processo Seletivo para as funções de Professor NS (Educação Física) e Técnico 
em Secretariado. 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 25/11 a 
28/11/2014. 
 
1. Professor NS (Educação Física) 
 

� Nível Superior Completo: Licenciatura plena em Educação Física; 
� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses na função de professor de educação física, 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 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 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: Licenciatura plena em Educação Física; 
experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses 
como professor de educação física, 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 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 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. 
 
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. Técnico em Secretariado 
 

� Ensino Médio Completo; 
� Curso Técnico em Secretariado; 
� Registro profissional de secretariado; 
� Experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) 

meses na função de Técnico em Secretariado, nos últimos 4 anos (2010 a 2014); 
� Desejável: Habilidades em Redação Oficial, Memorandos, Arquivamento, Atas, 

Requerimentos, Cautelas, Pedido de Serviços e Material e outras atividades inerentes à 
função; 

� Desejável curso de Redação Oficial e Arquivamento; 
� Conhecimento e Habilidades em Informática. 

 
OBS.: Vaga: 01 
 Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h 
           Carga Horária: 40h 
 Salário inicial: R$ 1.189,62. 
 
Obs.: 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 médio e técnico em secretariado 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; Curso Técnico em Secretariado; Registro 
profissional de secretariado; Experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no 
mínimo 6 (seis) meses na função de Técnico em Secretariado, nos últimos 4 anos (2010 a 2014); 
Desejável: Habilidades em Redação Oficial, Memorandos, Arquivamento, Atas, Requerimentos, 
Cautelas, Pedido de Serviços e Material e outras atividades inerentes à função; Desejável curso 
de Redação Oficial e Arquivamento; Conhecimento e Habilidades 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). 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 médio e de técnico em 
secretariado 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 Prática: Serão chamados para avaliação prática todos os candidatos aprovados na 
análise curricular. A Avaliação Prática constará da apresentação de cerimonial por cada candidato 
e elaboração de documentos oficiais. 
 
3ª 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. 
 
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. 
 

 


