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Processo Seletivo Nº 001/2016 para as funções de Bibliotecário, Supervisor Pedagógico, Porteiro e 
Profissional em Música NM 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 Bibliotecário, Supervisor 

Pedagógico, Porteiro e Profissional em Música NM, 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 18/1; 19/1; 21/1 e 22/1/2016 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 18/1; 19/1; 21/1 e 22/1/2016, podendo ser prorrogado a 

critério do SESI/RR. 

1.6.  Em caso de prorrogação, será realizada uma nova divulgação. 

 

http://www.sesirr.org.br/
http://www.sesirr.org.br/
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2. Conferência de documentação: Nesta etapa serão conferidos os documentos que comprovem as 

informações declaradas nos currículos de acordo com o perfil exigido. 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: Técnico Operacional Função: Bibliotecário 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

 Nível Superior Completo em Biblioteconomia; 

 Registro no CRB (Conselho Regional de Biblioteconomia). 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função 
de Bibliotecário, nos últimos 4 (quatro) anos (2012 a 2015). 

Cursos  Desejável Conhecimento em Informática e Cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Iniciativa; Disciplina; Ética; Sociabilidade; Comunicabilidade. 

Salário Inicial R$ 2.810,54 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 

Executar trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, 
desenvolvendo um sistema de catalogação, classificação, referência e 
conservação do acervo bibliográfico; Responsável pelo armazenamento e 
recuperação de informação de caráter geral ou específico; Disponibilizar as 
informações da biblioteca aos usuários; Controlar o empréstimo dos livros; 
Tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; Desenvolver 
estudos e pesquisas; Atender a eventuais solicitações necessárias ao bom 
andamento das atividades da instituição; Dar apoio durante a realização 
dos eventos internos e externos da instituição; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Psicológica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2 

Cargo: Supervisor Pedagógico Função: Supervisor Pedagógico  

Requisitos Básicos Obrigatórios 

 Nível Superior Completo em Pedagogia; 

 Habilitação ou Especialização em Supervisão Pedagógica.  

 Experiência Profissional Comprovada de no mínimo seis (6) meses na 
função de Supervisor Pedagógico, nos últimos 4 anos (2012 a 2015);  

Cursos  Desejável Conhecimento em Informática e Cursos na Área. 

Habilidades Comportamentais Iniciativa; Disciplina; Ética; Sociabilidade; Comunicabilidade. 

Salário Inicial R$ 2.495,79 + R$ 1.807,11 (Gratificação) = R$ 4.302,90 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Vaga 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 

Elaborar, acompanhar e avaliar a execução da Proposta Pedagógica; Definir 
o processo de cooperação entre Centro de Educação do Trabalhador – 
Família – Comunidade, visando o desenvolvimento educacional dos alunos; 
Aprimorar as relações interpessoais na convivência escolar e em especial 
da relação professor – aluno; Desenvolver atividades, visando à formação 
de hábitos e habilidades de estudo nos alunos; Participar e desenvolver um 
processo de acompanhamento junto aos alunos, abrangendo conduta, 
estudos e interação com professores/orientadores – família-comunidade; 
Planejar juntamente com outros segmentos pertencentes à estrutura 
organizacional, as atividades e iniciativas extraclasses; Ouvir, orientar e 
atender os professores/ orientadores sempre que necessário; Planejar e 
coordenar as reuniões pedagógicas, reuniões de pais, Conselho de Classe 
Participativo, e acompanhar a implementação das práticas de reforço 
pedagógico; Assessorar o trabalho docente, acompanhando o desempenho 
dos professores/orientadores em relação ao processo ensino-
aprendizagem e acompanhamento do processo de avaliação e reforço 
pedagógico do aluno; Coordenar o planejamento das atividades, a fim de 
assegurar o bom funcionamento da área de Educação; Cooperar com o 
grupo de apoio administrativo no planejamento e execução das atividades, 
facilitando a ação integrada entre as equipes técnico-administrativas, 
visando assegurar a qualidade das mesmas; Garantir à legalidade das ações 
educativas, sempre atentos a atualização da Proposta Pedagógica, nos 
prazos estabelecidos conforme a legislação vigente, buscando assegurar os 
requisitos legais na área de Educação; Coordenar o processo contínuo de 
reelaboração da Proposta Pedagógica, garantindo a participação de toda a 
comunidade Escolar; Zelar e ajudar na preservação de todo o Patrimônio 
(prédio, móveis e equipamentos) do SESI, comunicando a Direção e a Vice 
Direção sobre as avarias e necessidades de manutenção. 

Etapas 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Técnica; 

 Entrevista. 
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Perfil 3 

Cargo: Profissional em Música NM Função: Profissional em Música NM 

Requisitos Básicos Obrigatórios 

 Nível Médio Completo;  

Experiência Profissional Comprovada de no mínimo 6 meses na Função, 
em Coral Infantil, Juvenil e Adulto, nos últimos 4 anos (2012 a 2015).  
Habilidade Prática em Teclado/Piano. 

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 

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 

Planejar, programar organizar e executar trabalhos, programas, planos e 
projetos de musicalização, instrumental e canto coral; Ensaiar e dirigir 
corais institucionais; Participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares; Elaborar informes técnicos e pedagógicos nas áreas de 
atividades artísticas. Dar apoio durante a realização dos eventos internos e 
externos da instituição; Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Técnica; 

 Avaliação Prática; 

 Entrevista. 

 
Perfil 4 

Cargo: Auxiliar Administrativo Função: Porteiro 

Requisitos Básicos Obrigatórios 
 Nível Médio completo 

Experiência Profissional Comprovada de no mínimo 6 (seis) meses na 
função de Porteiro nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). 

Habilidades Comportamentais Iniciativa; Disciplina; Ética; Sociabilidade; Comunicabilidade. 

Salário Inicial R$ 880,00 

Jornada de Trabalho 40h 

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 
Ser assíduo e pontual, cumprindo a respectiva escala de serviço; Fiscalizar a 
entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas na 
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portaria principal, e nos pátios, corredores do prédio, garagens e 
procurando identificá-las, para vedar a entrada as pessoas não autorizadas, 
ou encaminhar aos demais setores e/ou destino solicitado; Habilidades: 
Agilidade; Atenção concentrada; Adaptabilidade; Cooperação; Equilíbrio 
emocional; Compromisso com resultados; Organização; Feedback; 
Relacionamento interpessoal; Iniciativa. 
Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo. 

Etapas 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Técnica; 

 Entrevista. 

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

3.1.  Escolaridade- através de certificados/diplomas autenticados 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 2015) – 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 2015, 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. Avaliação Prática (eliminatória e classificatória); 

4. Avaliação Psicológica (eliminatória e classificatória); 

5. Entrevista (eliminatória e classificatória). 
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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, na Avaliação Prática serão reprovados e eliminados do processo seletivo os candidatos 

que obtiverem nota inferior a 6,0(seis) pontos, na Avaliação Psicológica serão reprovados e 

eliminados do processo seletivo os candidatos que não obtiverem o Perfil esperado para exercer a 

Função Desejada 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 

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 2015 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 26/1/2016, 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 

http://www.sesirr.org.br/
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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: 

 

Profissional em Música NM 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

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

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

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

12 6,0 pontos = 0,5 por questão  

Plano de Aula 1 2,0 pontos 

Total 23 questões 10 pontos 
 

Supervisor Pedagógico  
 

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 

 
Porteiro 
 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 20 5,0 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 

 
 

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 Profissional em Música NM: 

1º obtiver maior pontuação no Plano de Aula; 

2º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 

7.1.2 Para Função de Supervisor Pedagógico e Porteiro: 

1º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 

2º obtiver maior pontuação em Português. 
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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 

Profissional em Música NM 28/1/2016 
SESI – Serviço Social da Indústria, 
situado na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº. 3710 - Aeroporto 
(próximo ao Hospital Geral de 
Roraima) no Prédio da Escola/Sala de 
Treinamento. 

14h30min 

Supervisor Pedagógico 28/1/2016 14h30min 

Porteiro 28/1/2016 14h30min 

 

9. Da Divulgação do Resultado da Avaliação Técnica 

9.1 O resultado da Avaliação Técnica será divulgado no dia 1/2/2015 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. Da Realização da Avaliação Prática 

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

Cargo/Função, conforme calendário abaixo: 

 

Função 
Data da 
Prova 

Local Horário 

Profissional em Música NM 4/2/2016 

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

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

 

 

http://www.sesirr.org.br/
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11. Da Divulgação do Resultado da Avaliação Prática 

11.1 O resultado da Avaliação Técnica será divulgado no dia 10/2/2016 no endereço:  www.sesirr.org.br 

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

11.2 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. 

 

12. Da Divulgação do Resultado Final das Avaliações Técnica e Prática 

12.1 O resultado Final das Avaliações Técnica e Prática será divulgado no dia 10/2/2016 no endereço:  

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

Boa Vista. 

12.2 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. 

 

13. Avaliação Psicológica: 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. 

13.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem o Perfil Recomendado para exercer a 

função, de acordo com perfil do Plano de Cargos e Salários do SESI/RR. 

13.2 Para Avaliação Psicológica serão chamados todos os candidatos aprovados na Avaliação Técnica 

por ordem de classificação. 

 

14. Da Realização da Avaliação Psicológica  

Todos os candidatos aprovados na Avalição Técnica irão realizar a Avaliação Psicológica, conforme 

calendário abaixo: 

Função 
Data da Avaliação 

Psicológica 
Local Horário 

Bibliotecário 27/1/2016 
Será divulgado 

posteriormente. 
7h30min 

 

http://www.sesirr.org.br/
http://www.sesirr.org.br/
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15.  Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica 

15.1 O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado no dia 29/1/2015 no endereço: 

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

de Boa Vista. 

15.2 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. 

 

16. 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.  

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

última etapa do cargo/função que estão concorrendo. 

 

17. Da Realização da Entrevista 

17.1 Irão participar da Entrevista todos os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica e Resultado 

Final, conforme calendário abaixo: 

Função 
Data da 

Entrevista 
Local Horário 

Bibliotecário 1/2/2016 

 
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 

 

Profissional em Música NM 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: 8h30min 
2° candidato: 9h30min 
3° candidato: 10h30min 

 

http://www.sesirr.org.br/
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Supervisor Pedagógico 2/2/2016 

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 
 

Porteiro 2/2/2016 

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 
 

 

18. Resultado da Entrevista  

18.1 O resultado da entrevista para Função de Bibliotecário e Porteiro será divulgado no dia 

3/2/2016, através do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista e/ou correspondência ao 

candidato. 

18.2 O resultado da entrevista para Função de Profissional em Música NM será divulgado no dia 

11/2/2016, através do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista e/ou correspondência ao 

candidato. 

18.3 O resultado da entrevista para Função de Supervisor Pedagógico será divulgado no dia 

3/2/2016, através do site do SESI/RR e/ou no Jornal Folha de Boa Vista e/ou correspondência ao 

candidato. 

 

19. 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; 
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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. 

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); 

 

20. 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 de10%) 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. 
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21. Dos conteúdos da Avaliação Técnica por Cargo/Função 
 

Conhecimentos básicos ao Cargo/Função de Profissional em Música NM: 
 

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.  
 

Conhecimentos básicos ao Cargo/Função de Supervisor Pedagógico: 
 

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. 

 
Conhecimentos específicos por cargo/função: 

 
Cargo: Profissional em Música NM                                                                   Função: Profissional em Música NM 

 
Conhecimentos Específicos Textura: monofônica/polifônica, a forma estrófica, formas básicas da 
composição: binária e ternária, fraseologia musical, minueto do tipo ternário, forma rondó, suíte 
clássica, contraponto, cânone, invenção, prelúdio, fuga, forma-sonata. Harmonia: harmonia vocal, 
tríades, encadeamento dos acordes principais, regras para a condução das vozes, acordes de sexta, 
acordes de 4ª e 6ª, inversão dos acordes maiores e menores, encadeamento entre acordes 
fundamentais, acorde de sétima de dominante, notas estranhas ao acorde, cadências, modulação. 
Serão chamados para Avaliação Técnica os candidatos aprovados na Análise Curricular. História da 
Música: Idade Média, Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo, Música no Século XX, 
Últimas tendências. Percepção musical: células rítmicas, compassos binários, ternários, 
quaternários, quinários e setenários, Compassos simples e compostos, quiálteras e polirritmia, 
andamentos, ritmos de estrutura alterada. Aspecto melódico: notas Do 2 a Do 6 , sons Sol 1 a Fa 4, 
escalas, intervalos. Aspecto harmônico: tríades maiores, menores, aumentadas, diminutas, acordes 
de 7ª de dominante e demais modalidades de acordes de 7ª, funções tonais, fraseologia musical, 
forma binária e ternária. Teoria: escalas, transposição, tons vizinhos diretos e indiretos, intervalos, 
modulações, ornamentos, tríades, modos eclesiásticos, série harmônica. Análise Musical: recursos 
rítmicos e melódicos usados para tratar uma melodia. 
 

Cargo: Supervisor Pedagógico                                                                                   Função: Supervisor Pedagógico 
 
Conhecimentos Específicos I. Escola e Sociedade: uma relação indispensável. II. Composição e 
organização dos sistemas de ensino (Federal, Estadual com ênfase no Municipal). III. Políticas 
públicas com ênfase no financiamento da educação. IV. Gestão, descentralização e autonomia dos 
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sistemas escolares. V. Gestão democrática da escola: ação colegiada e a constituição de órgãos 
colegiados. VI. A função supervisora no sistema de ensino e nas instituições de educação. VII. 
Fundamentos legais e diretrizes operacionais do trabalho escolar: novos paradigmas. VIII. O 
pedagógico e o administrativo na ação supervisora. IX. A legislação educacional e a educação 
básica. X. Estrutura e organização técnico - pedagógica da escola.  XI. Criação e extinção de 
instituições de educação. XII. Regimento escolar e proposta pedagógica da escola.  XIII. O currículo 
e suas implicações. XIV. Análise do plano pedagógico da escola na perspectiva da construção da  
cidadania. XV. A evasão escolar: um dos principais problemas da educação. XVI. A atuação da 
supervisão em diferentes instituições de educação (redes: municipal e privada). XVII. Correntes 
atuais da avaliação institucional. XVIII. A ética como valor fundamental. XIX. Plano Nacional de 
Educação. 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo                                                                                                        Função: Porteiro                          
 
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. 
 
Conhecimentos Específicos: Atendimento ao Cliente Interno e Externo, Ética Profissional, Rotinas, 
Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função.   


