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Processo Seletivo Nº 002/2016 para as funções de Professor NS, Enfermeiro e Instrutor do SESI/RR  

 
Regulamento  

 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/RR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o 

n°.03.786.915/0001-62, com sede Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n° 3710, bairro Aeroporto, torna 

público que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para as funções de Professor NS, Enfermeiro e 

Instrutor, sendo a validade do Processo de 2 (dois) anos, a partir da data de divulgação do Resultado Final 

do Processo Seletivo. 

 

O Processo Seletivo incluirá as seguintes etapas: 

1. Da Inscrição: Nesta etapa, os candidatos interessados na vaga divulgada deverão entregar currículo 

do dia 19/1, 21/1, 22/1 e 25/1/2016 em horário comercial, no SESI – Serviço Social da Indústria 

situado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de 

Roraima) no Prédio Administrativo, Setor de Recrutamento e Seleção. 

1.1. Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos, conforme modelo de Currículo que 

consta no Site do SESI/RR (http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo), estando anexo ao 

currículo: Cópia de Diploma ou Declaração de Conclusão de Escolaridade autenticada em cartório 

exigida na Função a qual está concorrendo e Cópia de Comprovação de Experiência Profissional 

por meio da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Declaração com Papel Timbrado da 

Empresa, devendo ser entregue no período divulgado no regulamento. 

1.2. O recebimento dos currículos será única e exclusivamente no Prédio Administrativo do SESI/RR. 

1.3.  Antes de efetuar a inscrição os candidatos deverão conhecer o regulamento e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para o cargo e estar ciente de todas as informações 

constantes no Regulamento do Processo Seletivo do SESI/RR. 

1.4.  O regulamento estará disponível no site do SESI www.sesirr.org.br no link (Processo Seletivo - 

Regulamento do Processo Seletivo Nº 001/2016). 

1.5.  O período de inscrição será do dia 19/1, 21/1, 22/1 e 25/1/2016, podendo ser prorrogado a 

critério do SESI/RR. 

1.6.  Em caso de prorrogação, será realizada uma nova divulgação. 
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2. Perfil das vagas: Os candidatos deverão verificar o perfil exigido para concorrer o Processo Seletivo do 

SESI/RR. Para cada requisito, será necessário o candidato anexar cópia dos documentos 

comprobatórios no ato da entrega do currículo, conforme descrito nos Cargo/Função a seguir: 

 
Perfil 1 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

• Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; 

• Registro ou declaração de que deu entrada no 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 em Treinos Desportivos 
para competição, nos últimos 4 (quatro) anos (2012 a 2016). 

Cursos • Desejável: cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Hora aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 15,66  

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 2.055,37 

Jornada de Trabalho 25h  

Vagas Banco Reserva 

Contrato 
A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) dias, ao 
término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for satisfatório, o 
contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado.  

Principais Atividades 

Efetuar registros referentes à vida escolar dos alunos; Garantir segurança, 
informações e experiências sobre a área de ensino; Ministrar aulas na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade regular e na Educação de 
Jovens e Adultos; exercer atividades de planejamento do ano letivo; Participar 
na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de acordo com as 
diretrizes educacionais; Preparar aulas; Organizar eventos e atividades sociais, 
culturais e pedagógicas; diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e 
aplicando instrumentos de avaliação; podem interagir com a comunidade 
escolar, buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e 
a qualidade de vida; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; Dar apoio 
durante a realização dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar 
constantemente capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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Perfil 2 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

• Licenciatura em Matemática; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de Matemática nos últimos 4 
(quatro) anos (2012 a 2016). 

Cursos • Desejável: cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 15,66  

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 2.055,37  

Jornada de Trabalho 25h 

Vagas Banco de Reserva 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) 
dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for 
satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo 
indeterminado.  

Principais Atividades 

Efetuar registros referentes à vida escolar dos alunos; Garantir segurança, 
informações e experiências sobre a área de ensino; Ministrar aulas na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade regular e na 
Educação de Jovens e Adultos; exercer atividades de planejamento do ano 
letivo; Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Preparar aulas; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; diagnosticar a realidade dos 
alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 
podem interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la 
sobre temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; Dar apoio 
durante a realização dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar 
constantemente capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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Perfil 3 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de Inglês nos últimos 4 (quatro) 
anos (2012 a 2016). 

Cursos • Desejável: cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 15,66 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 2.055,37 

Jornada de Trabalho 25h 

Vagas Banco Reserva 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) 
dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for 
satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo 
indeterminado.  

Principais Atividades 

Efetuar registros referentes à vida escolar dos alunos; Garantir segurança, 
informações e experiências sobre a área de ensino; Ministrar aulas na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens 
e Adultos; exercer atividades de planejamento do ano letivo; Participar na 
elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de acordo com as diretrizes 
educacionais; Preparar aulas; Organizar eventos e atividades sociais, culturais e 
pedagógicas; diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, 
acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando 
instrumentos de avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da instituição; 
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; Dar apoio durante a realização 
dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar constantemente 
capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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Perfil 4 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

• Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Português; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo 6 meses na Função de 
Professor de Português, nos últimos 4 (quatro) anos (2012 a 2016). 

Cursos • Desejável: cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 15,66 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 2.055,37 

Jornada de Trabalho Horista 

Vagas Banco de Reserva 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) 
dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for 
satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo 
indeterminado.  

Principais Atividades 

Efetuar registros referentes à vida escolar dos alunos; Garantir segurança, 
informações e experiências sobre a área de ensino; Ministrar aulas na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade regular e na 
Educação de Jovens e Adultos; exercer atividades de planejamento do ano 
letivo; Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Preparar aulas; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; diagnosticar a realidade dos 
alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 
podem interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la 
sobre temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; Dar apoio 
durante a realização dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar 
constantemente capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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Perfil 5 

Cargo: Técnico Operacional Função: Enfermeiro 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

• Nível Superior completo em Enfermagem; 

• Registro Profissional de Classe (COREN); 

• Anuidade comprovada de 2016 do Registro Profissional; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo 6 meses na Função de 
Enfermeiro, atuando em Imunização, Saúde e Segurança no Trabalho, 
Palestras Educativas e Preventiva, Coleta Citológica, Campanhas Educativas 
e Preventivas e atividades afins, nos últimos 4 (quatro) anos (2012 a 2016). 

Cursos • Desejável: cursos na Área. 
Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Salario R$ 2.495,79  

Jornada de Trabalho 40h 

Vagas 01 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) 
dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for 
satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo 
indeterminado. 

Principais Atividades 

Demonstrar presteza e atenção no atendimento aos clientes internos e 
externos; Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança; Coordenar e auditar serviços de 
enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde junto à 
comunidade; Prestar assistência ao paciente e/ou clientes externos e 
internos da instituição; Coordenar, planejar ações e auditar serviços de 
enfermagem e/ou perfusão; Realizar consultas e procedimentos de maior 
complexidade prescrevendo ações; Realizar pesquisas; Realizar palestras 
educativas de prevenção a saúde do trabalhador; Atuar em Saúde e 
Segurança no Trabalho; Preparar e administrar vacinação nas campanhas 
de imunização; Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; Atender a 
eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da instituição; 
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; Dar apoio durante a 
realização dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar 
constantemente capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

Perfil 6 

Cargo: Assistente Técnico 
Operacional 

Função: Instrutor 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

• Nível Médio Completo. 

• Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 
jurídica sobre atuação na área de teatro. 

Experiência Profissional Comprovada de no mínimo 6 meses na Função 
atuando  em oficinas de teatro, produção e direção de peças teatrais, 
cenário e figurino, nos últimos 4 anos (2012 a 2016).  

Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Hora Trabalhada 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 14,05. 

Horário 
Terça e Quinta: 8h às 12h 
Segunda à Sexta: 14h às 18h 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.951,26 

Jornada de Trabalho Horista 

Vagas 01 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) 
dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) profissional for 
satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo 
indeterminado.  

Principais Atividades 

Ministrar aulas de teatro nas diversas faixas etárias (6 a 12anos); Planejar a 
atividade de acordo com seus objetivos específicos e com as diretrizes de 
ação do SESI; Atender o aluno segundo o seu plano individual e de acordo 
com o planejamento da atividade, bem como integrar suas atividades com 
outras áreas; Providenciar as condições necessárias de materiais e 
equipamentos para a realização dos processos culturais; Monitorar o 
desempenho dos alunos em frequência e evasão; Realizar ações de 
práticas artísticas para apresentações públicas; Gerir grupos artísticos, bem 
como, suporte e acompanhamento em apresentações públicas, bem como 
orientar núcleos de pesquisa em arte; Dirigir espetáculos cênicos com 
grupos do SESI. Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução do 
planejamento das Programações Culturais. Dar apoio durante a realização 
dos eventos internos e externos da instituição; Utilizar constantemente 
capacidades de comunicação; Zelar pelos equipamentos e ambiente de 
trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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3. O candidato deverá anexar ao currículo cópia dos seguintes documentos: 

3.1.  Escolaridade- através de certificados/diplomas autenticados e emitidos pela instituição de ensino 

e que sejam chancelados pelo Mistério da Educação (MEC).  

3.2.  Experiência profissional (nos últimos 4 (quatros) anos - 2012 à 2016) – Através da CTPS (Carteira 

de Trabalho e Previdência Social da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Declaração com 

Papel Timbrado da Empresa. 

3.3.  Cursos de Qualificação ou de Atualização Profissional na vaga que deseja concorrer (nos últimos 5 

(cinco) anos 2011 à 2016, com carga horária mínima de 20h) - Através de certificados 

autenticados. 

3.4. Curso de Especialização, Mestrado ou Doutorado deverão ser comprovados através de cópias 

autenticadas ou declaração de conclusão, e que sejam chancelados pelo Mistério da Educação 

(MEC). 

3.5. Os candidatos que não comprovarem as informações fornecidas no currículo, referentes aos 

requisitos básicos como, experiência profissional obrigatória do perfil, no dia da entrega de seu 

currículo conforme datas estipuladas neste regulamento estarão automaticamente 

desclassificados do Processo Seletivo. 

 

4. Do Processo Seletivo 

4.1  O Processo Seletivo contará de etapas eliminatórias e classificatórias: 

1. Análise Curricular (eliminatória e classificatória); 

2. Avaliação Técnica (eliminatória e classificatória); 

3. Entrevista (eliminatória e classificatória). 

 

4.2  Nas etapas: Na Análise Curricular serão reprovados e eliminados do processo seletivo os 

candidatos que não atenderem aos requisitos básicos para Função, na Avaliação Técnica serão 

reprovados e eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 

(seis) pontos e na Entrevista serão eliminados os candidatos que não atenderem ao Perfil desejado 

pela Instituição. 

 

5. Análise Curricular: A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos requisitos 

básicos da função, conforme descrito no quadro de Perfil da Função deste regulamento. Os candidatos 
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que atenderem por intermédio de seu currículo e comprovação de documentos, aos requisitos básicos 

estarão automaticamente habilitados a participar da 2ª etapa do Processo Seletivo.  O candidato que, 

por intermédio de seu currículo e comprovação de documentação, deixar de atender um ou mais itens 

dos requisitos básicos e experiência obrigatória profissional da Função, estará eliminado 

automaticamente do Processo Seletivo. Os cursos só terão validade com carga horária igual ou superior 

a 20 (vinte) horas cada. Nesta etapa serão considerados os últimos 4 (quatros) anos 2012 à 2016 como 

Experiência Profissional. 

5.1  Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não preencherem os requisitos exigidos 

para o exercício do cargo desejado, verificados durante a Análise de Currículos. 

 

6. Da Divulgação do Resultado da Análise Curricular 

6.1 A data prevista para divulgação dos candidatos aprovados será no dia 27/1/2016, no endereço: 

www.sesirr.org.br no link (Processo Seletivo/Resultado dos Processos Seletivos). 

6.2 Será de responsabilidade dos candidatos buscarem no site do SESI-RR, as informações referentes às 

próximas etapas da seleção, não tendo o SESI-RR a obrigação de realizar a convocação do candidato, 

e não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das datas, locais e demais informações 

contidas neste documento. 

 

7. Avaliação Técnica: Esta etapa constará de aplicação de provas de Conhecimentos Gerais (Português) e 

Conhecimentos Específicos, com questões objetivas e/ou subjetivas relacionadas a função. A 

pontuação máxima será de 10,0 pontos, sendo a nota mínima de aprovação igual a 6,0 (seis) pontos. A 

prova será aplicada conforme quadro de conteúdos abaixo: 

 
Cargos de Nível Superior  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 10 2,5 pontos = 0,25 por questão 

Informática 10 2,5 pontos = 0,25 por questão 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas da Função 

20 5,0 pontos = 0,25 por questão  

Total 40 questões 10 pontos 
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Instrutor (Teatro)  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 20 4,0 pontos = 0,2 por questão 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas da Função 

20 4,0 pontos  = 0,2 por questão  

Peça Teatral 1 2,0 

Total 41 questões 10 pontos 

 
 
Cargos de Nível Superior - Professor NS  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 10 2,0 pontos = 0,2 por questão  

Informática 10 2,0 pontos = 0,2 por questão 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas da Função. 

20 4,0 pontos = 0,2 por questão  

Plano de Aula 1 2,0 pontos 

Total 41 questões 10 pontos 

 
Cargo de Nível Superior - Professor NS (Português) 

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 20 4,0 pontos = 0,2 por questão 

Informática 10 2,0 pontos = 0,2 por questão 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas da Função. 

10 2,0 pontos = 0,2 por questão 

Plano de Aula 1 2,0 pontos 

Total 41 questões 10 pontos 

 

 
7.1 Em caso de Empate nas Notas da Avaliação Técnica, serão considerados como critérios para 

desempate, a ordem a seguir: 

7.1.1 Para Função de Professor NS: 

1º obtiver maior pontuação no Plano de Aula; 

2º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 

7.1.2 Para Função de Instrutor (Teatro): 

1º obtiver maior pontuação na Peça Teatral; 

2º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 

7.1.3 Para Função de Professor NS (Português): 

1º obtiver maior pontuação no Plano de Aula; 

2º obtiver maior pontuação em Português. 
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7.1.4 Para Função de Enfermeiro: 

1º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 

2º obtiver maior pontuação em Português. 

 
8. Da Realização da Avaliação Técnica 

8.1 Somente irão participar da Avaliação Técnica os candidatos aprovados na Análise Curricular do 

Cargo/Função, conforme calendário abaixo: 

Função 
Data da 
Prova 

Local Horário 

Professor NS (Português) 

29/1/2016 

Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – Escola 

do SESI (Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3786 – Aeroporto). 

8h30min 

Professor NS (Matemática) 

Professor NS (Inglês) 

Professor NS (Educação física) 

Enfermeiro 

Instrutor (Teatro) 

 

9. Da Divulgação do Resultado da Avaliação Técnica 

9.1 O resultado da Avaliação Técnica será divulgado no dia 3/2/2016 no endereço:  www.sesirr.org.br 

no link (Processo Seletivo/Resultado dos Processos Seletivos) e no Jornal Folha de Boa Vista. 

9.2 Será de responsabilidade dos candidatos buscarem no site do SESI/RR, as informações referentes às 

próximas etapas da seleção, não tendo o SESI/RR a obrigação de realizar a convocação do candidato, 

e não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das datas, locais e demais informações 

contidas neste documento. 

 

10. Entrevista: 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.  

10.1   Estarão habilitados para esta etapa, os candidatos que estiverem que forem aprovados na 

última etapa do cargo/função que estão concorrendo. 
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11. Da Realização da Entrevista 

17.1 Irão participar da Entrevista todos os candidatos aprovados na Avaliação Técnica, conforme 

calendário abaixo: 

Função 
Data da 

Entrevista 
Local Horário 

Professor NS (Matemática) 11/2/2016 

SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 14h30min 
2° candidato: 15h30min 
3° candidato: 16h30min 

Professor NS (Português) 10/2/2016 

SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 14h30min 
2° candidato: 15h30min 
3° candidato: 16h30min 

Professor NS (Inglês) 12/2/2016 

SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 14h30min 
2° candidato: 15h30min 
3° candidato: 16h30min 

Professor NS (Educação Física) 15/2/2016 

SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 14h30min 
2° candidato: 15h30min 
3° candidato: 16h30min 

Enfermeiro 12/2/2016 

SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 8h30min 
2° candidato: 9h30min 
3° candidato: 10h30min 

Instrutor (Teatro) 15/2/2015 

SESI – Serviço Social da Indústria, situado 
na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 
3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital 
Geral de Roraima) no Prédio do 
Administrativo. 

1° candidato: 8h30min 
2° candidato: 9h30min 
3° candidato: 10h30min 
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12. Resultado da Entrevista  

12.1 O resultado da entrevista para função de Enfermeiro, será divulgado no dia 15/2/2016, através 

do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista. 

12.2 O resultado da entrevista para função de Instrutor (Teatro), será divulgado no dia 16/2/2016, 

através do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista. 

12.3 O resultado das entrevistas para às funções de Professor NS, será divulgado no dia 18/2/2016, 

através do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista.  

 

13. Da Contratação 

Os candidatos aprovados, para efetivação de sua contratação após exame admissional, deverão 

apresentar a documentação pessoal abaixo discriminada: 

I. Conta Bancaria Corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; 

II. 02 (duas) Fotos 3x4 recentes; 

III. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

IV. Cópia da carteira de trabalho das folhas 01 e 02; 

V. Carteira Profissional; 

VI. Cópia de Alistamento Militar ou dispensa (homem); 

VII. Cópia do Cartão do PIS/PASEP; 

VIII. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

IX.  Cópia da Cédula de Identidade e CPF; 

X. Cópia do Título de Eleitor; 

XI. Cópia de comprovante de residência com CEP; 

XII. Cópia do comprovante de escolaridade (Diploma, Certificados); 

XIII. Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

XIV.  Cópia do Cartão de Vacina de filhos até 7 anos; 

XV.  Declaração do filho matriculado na escola (de 7anos até 14 anos); 

XVI.  Cópia do Registro do órgão de Classe do Cargo/Função que está concorrendo em dia, conforme 

requisitos do regulamento;  

XVII.  Declaração de Quitação Ética e Financeira do órgão de Classe do Cargo/Função que está 

concorrendo; 

XVIII. Comprovante do Pagamento da Anuidade do órgão de Classe do Cargo/Função que está 

concorrendo, referente ao ano de contratação. 
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XIX.  Carteira de vacina em dias (Para as Funções de Técnico em Segurança no Trabalho; Técnico de 

Laboratório e Analises Clinicas e Atendente de Saúde Bucal). 

XX.  Carteira de Saúde em dias (Para as Funções de Técnico em Segurança no Trabalho; Técnico de 

Laboratório e Analises Clinicas e Atendente de Saúde Bucal); 

 

14. Dos Benefícios e Convênios 

I. Benefícios: Saúde (Clínica Médica, Serviço Odontológico e Saúde Segurança no Trabalho) - 

descontos variáveis conforme o serviço utilizado; Escola – desconto de 59,36% (filhos); Lazer – 

desconto variável conforme o serviço usado; convênio com farmácia (desconto de 5% a 15%); Yagizi 

Cursos de Línguas (desconto 10% a 20%); ótica óculos e Cia (desconto de 10%); ótica do Povo 

(desconto de 15%), KUMON (desconto de 10%), SUPERA (desconto de ) e Faculdade Estácio Atual 

(desconto de 20%);  

II. Ginástica Laboral; 

III. Massagem Expressiva; 

IV. Plano de Cargos e Salários; 

V. Capacitação interna e externa conforme as atividades executadas através do PDCI (Programa de 

Desenvolvimento de Competências Internas) com o uso do C.H.A, o C significa conhecimento, H 

significa habilidade e A significa atitude assertiva e pró ativa, necessária para o bom 

desenvolvimento das atividades. 

 

15. Dos conteúdos da Avaliação Técnica por Cargo/Função 
 

Conhecimentos básicos ao Cargo/Função de Professor NS: 
 

I.  Língua Portuguesa: Compreensão Textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das 
classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. 
Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

II. Informática: Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos; 
Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); Operações e 
conceitos básicos, fundamentos, e configurações do Sistema Operacional Windows 2000/XP e 
Internet. Configuração de Página do Excel, principais funções do Excel, formatação de planilhas do 
Excel, Classificação de dados nas planilhas, gráficos, com as características. 

 
 
 
 
 
 



 

15 

 

Conhecimentos específicos por cargo/função: 
 

Cargo: Professor NS                                                                                 Função: Professor NS (Educação Física)  
 
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. 

 
Cargo: Professor NS                                                                                          Função: Professor NS - (Matemática) 
 

Conhecimentos Específicos: Aprender e ensinar Matemática no ensino fundamental, A resolução 
de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática, Planejamento, registro e Avaliação em 
Matemática, Jogos nas aulas de Matemática, O papel do lúdico no ensino da Matemática, Os 
campos conceituais no ensino da matemática: Números e operações (números naturais, inteiros, 
racionais, irracionais, reais, múltiplos e divisores, números decimais, potenciação e radiciação, 
frações), Espaços e Formas (figuras planas e sólidos geométricos, ângulos, simetria (axial e de 
rotação), Teorema de Tales e de Pitágoras, Trigonometria), Grandezas e medidas (sistemas de 
medidas - comprimento, massa, capacidade, superfície-área, tempo, temperatura, sistema 
monetário - proporcionalidade e transformação entre medidas), Tratamento da informação 
(tabelas, gráficos, quadros, listas, diagramas, médias e probabilidades, moda e mediana), Álgebra 
(operações inversas, equações e sistemas de equações de 1° e de 2° grau, razão e proporção, regra 
de três, porcentagem, juros, operações com expressões algébricas, polinômios, funções de 1° e de 
2° grau). Função exponencial, função logarítmica, progressões aritméticas e geométricas, matrizes, 
determinantes, sistemas lineares, análises combinatórias, probabilidade; números complexos; 
equações polinomiais, Geometria: plana, analítica, Trigonometria: circunferência, funções 
trigonométricas matemática financeira: porcentagem, juros simples e juros compostos. Cálculo: 
limite, derivada e integral. 
 

Cargo: Professor NS                                                                                                       Função: Professor NS - (Inglês) 
 

Conhecimentos Específicos: Pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos, 
oblíquos, reflexivos, relativos). Substantivos. Adjetivos. Artigos definidos e indefinidos. Numerais 
ordinais e cardinais. Verbos: to be, presente simples, presente progressive, there to be. Horas, dias 
da semana, meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos. Preposições. Conjunções. Verbos, 
presente x presente contínuo, passado, passado x passado contínuo, presente perfeito, presente 
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perfeito x presente perfeito contínuo, passado perfeito, passado perfeito x passado perfeito 
contínuo, futuro, condicional; modais, voz passivo-ativa, infinitivo e o gerúndio. Question Tag. 
Discurso indireto. Phrasal verbs. Modo imperativo. Leitura e interpretação de textos em língua 
inglesa. Metodologia de ensino de Inglês.  

 

Cargo: Professor NS                                                                                               Função: Professor NS - (Português)  
 

Conhecimentos Específicos: Educação inclusiva e sucesso escolar; Língua, linguagem e ensino de 
língua e linguagem. Educação integral integrada na formação do sujeito. As relações pragmáticas de 
inferências na oralidade e no ensino da língua materna. A fala e a escrita como processo de 
interação e comunicação. As metodologias de interpretação e compreensão do texto na leitura e 
na escrita. Articulação do processo de ler, interpretar e escrever nas diversas áreas do 
conhecimento. Intencionalidade do texto. Coerência e coesão no texto (ênfase nos articuladores e 
pontuação). Linguagem não verbal: recursos expressivos e efeito de sentido no texto e no discurso. 
Gêneros textuais/discursivos das ordens do narrar, relatar, expor, argumentar, instruir e práticas 
sociais da oralidade, da leitura e da escrita: a inferência da proposição (competência) temática, 
configuração composicional (estrutura linguística), estilo e recursos linguísticos dos gêneros 
textuais. Leitura e interpretação de texto. Semântica (significado) e pragmática (inferência) dos 
gêneros na cultura letrada. Gramática normativa (aspectos da fonologia, morfologia, sintaxe, 
semântica, estilística). Gramática reflexiva (construção de regras) e de uso (linguagem 
formal/informal). Acentuação. Regularidades e irregularidades ortográficas. Literatura. Os 
comparativos linguísticos étnico-regionalísticos e raciais. Diretrizes e competências Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. As identidades que configuram o sujeito da 
Educação de Jovens e Adultos com a propriedade dos projetos de estudo. A prática docente na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 
 

Cargo: Técnico Operacional                                                                                                            Função: Enfermeiro  
 

Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Assistência de 
enfermagem em doenças transmissíveis; Ações de vigilância epidemiológica e imunizações; 
Epidemiologia descritiva e analítica. Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas. 
Assistência de enfermagem em saúde mental e em droga-adição: tabagismo, alcoolismo e outras 
dependências químicas; Saúde e Segurança no Trabalho; Trabalho em equipe; Código de Ética de 
Enfermagem; Assistência em primeiros socorros; Coleta Citológica; Equipamento de Proteção 
Individual. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Questões objetivas e/ou subjetivas 
específicas da função. 
 
 

Cargo: Assistente Técnico Operacional                                                                              Função: Instrutor (Teatro)  
 

Conhecimentos Específicos: História do Teatro Mundial e Brasileiro, Aspectos da História do Teatro 
de Pernambuco; Elementos do espetáculo cênico, Pedagogia e Metodologia de ensino do teatro, 
Natureza e sentido do teatro; identidade e diversidade cultural; a fruição estética e o acesso aos 
bens culturais; Arte e Educação: O papel da arte na educação; o Instrutor como mediador entre a 
arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; Política e gestão cultural com foco nas artes 
cênicas. Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função. 

 


