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A FIER (Federação das Indústrias do Estado de Roraima) abre Processo Seletivo para a função 
de Motorista. 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 3/3 à 6/3/2015. 
 
1. Motorista 
 

� Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
� Habilitação na Categoria AD; 
� Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo 6 (seis) meses na função de 

Motorista, nos últimos 4 anos (2011 a 2015). 
 
Obs.:  Vaga: 01 
           Carga Horária: 40h 

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h 
 Salário inicial: R$ 1.134,09 
 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio, cópia da carteira de habilitação 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: Escolaridade: Ensino Médio Completo; Habilitação na Categoria AD; 
Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo 6 (seis) meses na função de Motorista, nos 
últimos 4 anos (2011 a 2015). 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). Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: 
cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino médio, cópia da carteira de 
habilitação 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. 

• Conhecimentos Específicos: Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função, 
(Código de Transito, Primeiros Socorros, Direção Defensiva, Noções Básicas de Mecânica) e 
Ética profissional. 

 
3ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliações Técnica 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 
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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. 
 


