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Processo Seletivo Nº 001/2015 para Banco Reserva 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 Banco Reserva de Profissionais de Ensino 

Médio, Nível Técnico e Nível Superior, sendo a validade do Processo de 2 (dois) anos, a partir da data de 

divulgação do Resultado da Análise Curricular. 

 

O Processo Seletivo incluirá as seguintes etapas: 

 

1. Da Inscrição: Nesta etapa, os candidatos interessados nas vagas divulgadas deverão entregar 

currículo do dia 1/7 à 7/7/2015 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 exigida na Função a qual 

esta concorrendo, Registro Profissional ou Declaração do conselho informando o protocolo de 

entrada no Registro para Funções que é exigido Registro Profissional 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 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 candidato poderá fazer sua inscrição para apenas um único cargo.  

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

Regulamento do Processo Seletivo Nº 001/2015 – Banco de Reserva). 

1.6.  O período de inscrição será do dia 1/7 à 7/7/2015, podendo ser prorrogado a critério do SESI/RR. 

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

necessária apresentação dos documentos comprobatórios no ato da entrega do currículo, conforme 

descrito nos Cargos/Funções a seguir: 

Perfil 2.1 

Cargo: Auxiliar Técnico Operacional Função: Auxiliar de Cozinha 

Requisitos Básicos 
• Ensino Médio completo; 

• Cursos na respectiva área. 

• Recomendável conhecimento em informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função de 
Auxiliar de Cozinha. 

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

Salário Inicial R$ 809,52 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 

Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de 
qualidade, segurança, higiene e saúde; Auxiliar nos diversos serviços 
inerentes a sua área de atuação; Auxiliar nos serviços de alimentação; 
Auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e 
processamento de alimentos, na montagem de pratos; Verificar a 
qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; 
Dar apoio durante a realização dos eventos internos e externos da 
instituição relacionados aos serviços de cozinha; Realizar serviços limpeza e 
guarda dos utensílios de cozinha e Atender a eventuais solicitações ao bom 
andamento das atividades da instituição; 
 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.2 

Cargo: Auxiliar Técnico Operacional Função: Auxiliar de Atividades Esportivas 

Requisitos Básicos • Nível Médio completo 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função, 
conforme descrição das atividades. 

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

Salário Inicial R$ 809,52 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Vagas Banco de Reserva 
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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 

Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente; Realizar a limpeza diária das instalações físicas da 
instituição; Realizar serviços de manutenção e conservação; Realizar o 
tratamento da água da piscina, utilizando métodos apropriados, conforme 
a necessidade identificada por meio de aparelho específico; Executar a 
limpeza e manutenção em piscinas, quadras de esporte, salas de dança, e 
outros locais destinados às atividades esportivas; Prestar apoio às 
atividades esportivas, preparando previamente o material necessário; Dar 
apoio durante a realização dos eventos internos e externos da instituição, 
desempenhando atividades delegadas pela Coordenação do evento; 
Controlar o acesso dos usuários ao local das atividades esportivas, 
observando as normas estabelecidas; Executar outras atividades correlatas 
a critério da chefia e Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.3 

Cargo: Atendente em Saúde Bucal – 
ASB 

Função: Atendente em Saúde Bucal – ASB 

 
Requisitos Básicos 

• Nível Médio Completo; 

• Conhecimento em Informática; 

• Curso de Atendente de Saúde Bucal; 

• Registro no Conselho Regional de Odontologia em dia. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função 
de Atendente em Saúde Bucal – ASB. 

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

Salário Inicial R$ 1.134,06 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 

Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme 
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínica; manipular materiais 
de uso odontológico; registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente do trabalho; realizar o 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de 
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biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da 
saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; adotar medidas de 
biossegurança visando ao controle de infecção; elaboração e 
preenchimentos de registros e controles; atender a eventuais solicitações 
ao bom andamento das atividades da instituição; Participar de reuniões, 
quando solicitado; dar apoio durante a realização dos eventos internos e 
externos da instituição; Organizar o fluxo de entrada, atendimento e saída 
de clientes internos e externos nos consultórios da Unidade de Saúde; ter 
conhecimento pleno dos serviços ofertados na Unidade de Saúde e Zelar 
pelos equipamentos. 

Etapas 

• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Avaliação Prática; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.4 

Cargo: Técnico em Saúde e 
Segurança no Trabalho 

Função: Técnico em Segurança no Trabalho 

Requisitos Básicos 

• Nível Médio Completo; 

• Obrigatória Formação Técnica em Segurança no Trabalho; 

• Registro de Técnico de Segurança no Trabalho em dia; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estagio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Técnico em Segurança no Trabalho. 

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

Salário Inicial R$ 2.297,31 
Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 

Elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST), no 
âmbito da instituição e usuários; realizar auditoria, acompanhamento e 
avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área 
de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e 
integrar processos de negociação. Participar da adoção de tecnologias e 
processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar 
acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle; Coordenar as 
ações relacionadas à CIPA, Brigada de Incêndios; 
Dar apoio durante a realização dos eventos internos e externos da 
instituição; Gerenciar documentação de SST; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 
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• Avaliação Prática; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.5 

Cargo: Assistente Técnico de 
Suporte 

Função: Técnico em Laboratório e Análises Clínicas 

 
Requisitos Básicos 

• Nível Médio completo; 

• Formação técnica em patologia clínica, oferecido por instituições 
de formação profissional e escolas técnicas; 

• Inscrição no Conselho de Farmácia em dia; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função 
Técnico em Laboratório e Análises Clínicas. 

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

Salário Inicial R$ 1.249,10 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; Preparar 
amostras do material biológico e realizam exames conforme protocolo; 
Operar equipamentos analíticos e de suporte; Executar, checar, calibrar e 
fazer manutenção corretiva dos equipamentos; Administrar e organizam o 
local de trabalho; Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de 
boas práticas, qualidade e biossegurança; Mobilizar capacidades de 
comunicação oral e escrita para efetuar registros, Dialogar com a equipe 
de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. 
Dar apoio durante a realização dos eventos da instituição; Atender a 
eventuais solicitações necessárias ao bom andamento das atividades da 
instituição; Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a 
ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.6 

Cargo: Técnico Operacional Função: Assistente Técnico 

Requisitos Básicos 

• Curso superior completo em Administração de Empresas ou 
Tecnólogo em Recursos Humanos ou Tecnólogo em Gestão de 
Pessoas; 

• Registro no Conselho de Classe em dia; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função, 
desenvolvendo as atividades de Recrutamento e Seleção e Educação, 
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Desenvolvimento e Treinamento. 

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

Salário Inicial R$ 2.495,79 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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, organizar e assessorar a instituição nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio e materiais; Realizar processo de recrutamento e 
seleção e Desenvolvimento organizacional; Atuar na condução das etapas 
de seleção, Realizar divulgação de vagas; Analisar currículos conforme 
perfil da vaga; Realizar contatos para oferta das oportunidades e 
agendamento de processo de seleção; Realizar entrevista individual; 
Realizar mapeamento dos candidatos interessados na vaga; Alimentar e 
acompanhar indicadores; Dar apoio logístico nas capacitações realizadas 
pela instituição; Monitorar o Levantamento de Necessidades de 
Treinamento da instituição, Realizar alimentação em Sistemas específicos, 
Elaborar relatórios, atas, memorandos e outros, realizar visitas Técnicas 
quando solicitadas pela coordenação, 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 Técnica; 

• Entrevista. 
 

Perfil 2.7 

Cargo: Bioquímico Função: Bioquímico 

Requisitos Básicos 
• Curso superior completo em Farmácia Bioquímica; 

• Registro no Conselho de Classe em dia; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função 
Habilidades Comportamentais Ética, Iniciativa, Disciplina, Sociabilidade e Comunicabilidade. 

Salário Inicial R$ 2.495,79 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

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 
Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas no laboratório; Trabalhar seguindo 
normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e 
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preservação ambiental; Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, 
produtos, serviços e exercício profissional; Orientar sobre uso de produtos 
e prestar serviços farmacêuticos; Participar da elaboração, coordenação e 
implementação de políticas de medicamentos; Realizar tarefas específicas 
de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica; Realizar 
análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres 
humanos e dos animais  e Dar apoio durante a realização dos eventos 
internos e externos da instituição. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.8 

Cargo: Fisioterapeuta Função: Fisioterapeuta 

Requisitos Básicos 
• Nível Superior Completo em Fisioterapia; 

• Registro no conselho CREFITO/12 em dias; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na Função de 
Fisioterapeuta. 

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

Salário Inicial R$ 1.663,86 

Jornada de Trabalho 20 horas semanais 

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 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de 
pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Analisar condições dos pacientes e clientes; Administrar 
recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades 
administrativas; Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde 
e qualidade de vida; Dar apoio durante a realização dos eventos internos e 
externos da instituição; Exercer atividades técnico-científicas; Habilitar 
pacientes e clientes; Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; Realizar diagnósticos específicos; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 
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Perfil 2.9 

Cargo: Profissional em Educação 
Física NS 

Função: Profissional em Educação Física NS 

Requisitos Básicos 

• Nível Superior Completo Bacharel ou Licenciatura em Educação 
Física; 

• Registro no conselho de classe (CREF/RR) em dias;  

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses atuando na 
área de Educação Física. 

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

Hora Trabalhada 
Hora trabalhada sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 16,87 

Jornada de Trabalho Hora trabalhada 

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 

Coordenar, prospectar, pesquisar, planejar, programar, dinamizar, dirigir, 
organizar, avaliar, supervisionar e executar trabalhos, programas, planos e 
projetos de Lazer, Desportos, Ginástica e Recreação; Planejar as atividades 
a serem desenvolvidas semanal, mensal e anual; Ministrar aulas nos 
projetos de Lazer, Desportos, Ginásticas e Recreação  (hidroginástica, 
Natação, Futsal, Ginástica Aeróbica, Ginástica Laboral e outros); Atuar na 
coordenação, execução, avaliação de atividades técnicas e operacionais 
relacionadas a Projetos; Promover ações voltadas à qualidade, 
produtividade e agilidade das ações; Elaborar informes técnicos, científicos 
e pedagógicos nas áreas de atividades físicas; Prestar serviços de auditoria, 
consultoria, e assessoria, realizar treinamentos especializados; Participar 
de equipes multidisciplinares e interdisciplinares; Dar apoio durante a 
realização dos eventos internos e externos da instituição e Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e 
conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.10 

Cargo: Técnico Operacional Função: Nutricionista 

Requisitos Básicos 

• Nível Superior Completo em Nutrição ou Tecnólogo em 
Alimentação ou Tecnólogo em Nutrição; 

• Registro no conselho de classe em dias;  

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses na função. 

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

Salario R$ 2.495,79 
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Jornada de Trabalho 40 h 

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 

Atuar em conformidade com o Manual de Boas Práticas; Prestar assistência 
nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, 
organizar, participar de programas de educação nutricional no âmbito da 
instituição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e 
ministrar cursos; Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades 
(sadios e enfermos); Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de 
alimentação e nutrição; Participar de programas de educação nutricional; 
Dar apoio durante a realização dos eventos internos e externos da 
instituição e Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo 
a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.11 

Cargo: Orientador Educacional Função: Orientador Educacional 

Requisitos Básicos 

• Nível Superior Completo; 

• Licenciatura em Pedagogia com Habitação Orientação Educacional 
ou Superior Completo na área de Educação com Especialização em 
Orientação Educacional; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo, 6 meses atuando na 
área de Orientação Educacional; 

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

Salario R$ 4.302,90 

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 

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; Planejar 
juntamente com outros segmentos pertencentes à estrutura 
organizacional, as atividades e iniciativas extraclasses; Ouvir, orientar e 
atender os coordenadores sempre que necessário; Planejar e coordenar as 
reuniões pedagógicas, reuniões de pais, Conselho de Classe Participativo, 



 

10 

 

Assessorar o trabalho docente, acompanhando o desempenho dos 
professores/orientadores em relação ao processo ensino-aprendizagem; 
Coordenar o planejamento das atividades, a fim de assegurar o bom 
funcionamento da área de Educação; Cooperar com o grupo de apoio 
administrativos 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 
estabelecido 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; Elaborar relatórios mensais de atendimentos 
realizados; Monitorar juntamente com os coordenadores os resultados das 
avaliações escolares; Elaborar projetos intervenções e demais atividades 
estratégicas. 

Etapas 

• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Avaliação Psicológica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.12  

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura Plena em História; 

• Desejável: cursos na Área; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de História. 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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 
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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. 

 
Perfil 2.13 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura em Matemática; 

• Desejável: cursos na Área; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de Matemática. 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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. 
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Etapas 
• Análise Curricular; 

• Avaliação Técnica; 

• Entrevista. 

 
Perfil 2.14 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura Plena em Geografia; 

• Desejável: cursos na Área da Educação; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de Geografia. 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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 2.15 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

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

• Desejável: cursos na Área da Educação; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função de Professor de Inglês. 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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 2.16 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura Plena em Pedagogia; 

• Desejável: cursos na Área da Educação; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no 
mínimo, 6 meses na Função (Maternal, Educação Infantil ou Ensino 
fundamental). 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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 2.17 

Cargo: Professor NS Função: Professor NS 

Requisitos Básicos 
• Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Português; 

• Desejável: cursos na Área; 

• Conhecimento em Informática. 

Experiência Profissional 
Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo 6 meses na Função de 
Professor de Português, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). 

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

Hora Aula 
Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  
R$ 13,05 

Previsão Salarial com descanso 
semanal remunerado - DSR 

R$ 1.712,80 

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

3.1.  Escolaridade - através de certificados/diplomas originais ou declaração original emitida pela 

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

3.2.  Experiência profissional (nos últimos 4 (quatros) anos - 2011 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 originais. 

3.4.  Registro Profissional – Através da carteira emitida pelo conselho de classe com anuidade em dias; 

3.5.  O candidato deverá apresentar Declaração de Quitação Ético-Financeira expedida pelo Conselho 

Pertinente a Classe da Função desejada, dentro do período de validade. 

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

certificados originais ou declaração de conclusão, e que sejam chancelados pelo Mistério da 

Educação (MEC). 

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

requisitos básicos, registro profissional (caso necessário dependendo da Função) e 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); 

5. Entrevista (eliminatória). 

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 
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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 Perfis das Funções deste regulamento. Os 

candidatos que atenderem por intermédio de seu currículo e comprovação de documentos, aos 

requisitos básicos estarão automaticamente habilitado 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 2011 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 16/7/2015, 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 

Informática) e Conhecimentos Específicos, com questões objetivas e/ou subjetivas relacionadas a cada 

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

pontos. As provas serão aplicadas conforme quadro de conteúdos abaixo: 

 

 

 

Cargos de Nível Superior  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

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

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

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

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

20 0,3 por questão = 6,0 pontos 

Total 30 questões 10 pontos 
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Cargos de Nível Superior (Professor NS) 

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

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

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

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

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

20 0,2 por questão = 4,0 pontos 

Plano de Aula 01 2,0 pontos 

Total 41 questões 10 pontos 

 
Cargos de Ensino Médio e Técnico  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

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

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

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

20 0,3 por questão = 6,0 pontos 

Total 40 questões 10 Pontos 

 
Cargos de Ensino Médio (Auxiliar de Atividades Esportivas e Auxiliar de Cozinha)  

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

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

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

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

20 0,3 por questão = 6,0 pontos 

Total 40 questões 10 Pontos 

 
8. Da Realização da Avaliação Técnica 

A data prevista para realização das Avaliações Técnicas será divulgada no site do SESI/RR 

www.sesirr.org.br após a divulgação do resultado da Análise Curricular. Irão participar da Avaliação 

Técnica todos os candidatos aprovados na Análise Curricular do Cargo/Função, conforme calendário 

abaixo: 
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Função 
Data da 
Prova 

Local Horário 

Auxiliar de Cozinha  
 
 
 

18/07/2015 

Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – Escola 
do SESI (Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3786 – Aeroporto). 

 
 
 
 

8h30min 
às  

12h 

Auxiliar de Atividades Esportivas 

Atendente de Saúde Bucal 
Técnico em Laboratório e Análises Clínicas 

Técnico em Segurança no Trabalho 

Assistente Técnico 

Nutricionista 

Fisioterapeuta  

Bioquímico 

Função 
Data da 
Prova 

Local Horário 

Profissional em Educação Física NS  
 
 
 

18/07/2015 

Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – Escola 
do SESI (Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3786 – Aeroporto). 

 
 
 
 

14h30min 
às  

18h 

Orientador Educacional 

Professor NS (História) 

Professor NS (Matemática) 
Professor NS (Geografia) 

Professor NS (Inglês) 

Professor NS (Pedagogia) 

Professor NS (Português) 

 

9. Da Divulgação do Resultado da Avaliação Técnica 

9.1 O resultado da Avaliação Técnica será divulgado no dia 23/7/2015 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.  Avaliação Prática: A Avaliação Prática é realizada com o objetivo de avaliar o conhecimento 

teórico/prático do candidato para a vaga a qual está concorrendo. 

10.1 Para cargo/função de Técnico de Segurança no Trabalho: O candidato deverá elaborar e 

apresentar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA voltado para uma empresa do 

seguimento Madeireiro, e entregar duas (2) cópias do Programa para banca examinadora no dia da 

Avaliação Prática.  

10.2 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, 
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e não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das datas, locais e demais informações 

contidas neste documento. 

11. Da Realização da Avaliação Prática 

A data prevista para realização da Avaliação Prática será divulgada no site do SESI/RR 

www.sesirr.org.br após a divulgação do resultado da Avaliação Técnica. Irão participar da Avaliação 

Prática todos os candidatos aprovados na Avaliação Técnica por ordem de classificação, conforme 

calendário abaixo: 

Função 
Data da 
Prova 

Local Horário 

Atendente em Saúde 
Bucal - ASB 

À definir 

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

À definir  

Técnico de Segurança no 
Trabalho 

À definir  

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

À definir  

 

12. Divulgação do Resultado da Avaliação Prática: 

12.1 O resultado da Avaliação Prática será divulgada no site do SESI/RR 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 Os candidatos que atenderem o requisito descrito no item 13.1 serão automaticamente 

classificados para próxima etapa. 

13.3 Para Avaliação Psicológica serão chamados os três primeiros candidatos aprovados na 

Avaliação Técnica por ordem de classificação. 
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14. Da Realização da Avaliação Psicológica  

A data prevista para realização das Avaliações Psicológicas será divulgada no site do SESI/RR 

www.sesirr.org.br após a divulgação do resultado da Avaliação Técnica. Irá participar da Avaliação 

Psicológica o Cargo/Função, conforme calendário abaixo: 

Função 
Data da Avaliação 

Psicológica 
Local Horário 

Orientador Educacional 27/07/2015 
Será divulgado 

posteriormente. 
7h30min 

 

15.  Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica 

15.1 O resultado da Avaliação Psicológica será divulgada no dia 29/7/2015 no endereço: 

www.sesirr.org.br no link (Processo Seletivo/Resultado dos Processos Seletivos) e 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, conforme necessidade da instituição. 

16.2  A data da entrevista será marcada através de telefone e/ou e-mail fornecido pelo candidato a 

instituição ou Divulgação no site ou jornal, conforme a necessidade da instituição para o cargo. 

17. Nota Final do Candidato 

17.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado, através do site do SESI/RR e no Jornal Folha 

de Boa Vista. 

17.2 Os candidatos aprovados serão chamados para as próximas etapas por ordem de classificação, 

conforme necessidade da Instituição. 
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17.3 As próximas etapas ficarão a critério do Serviço Social da Industrial - SESI, Departamento Regional 

de Roraima, condicionado a disponibilidade e necessidade da organização para o cargo. Obedecendo, 

rigorosamente, à ordem de classificação. 

18. Em caso de empate na nota final serão considerados como critérios para desempate, a ordem a seguir: 

I. Para os cargos que realizaram Avaliação Técnica sem Plano de Aula 

1º obtiver maior pontuação na prova de conhecimentos Específicos; 

2º obtiver maior pontuação na prova de conhecimentos em Português. 

II. Para os cargos que realizaram avaliação Técnica com Plano de Aula 

1º obtiver maior nota no Plano de Aula;  

2º obtiver maior pontuação na prova de conhecimentos Específicos. 

III. Para os cargos que realizaram Avaliação Prática. 

1º obtiver maior nota na Avaliação Prática;  

2º obtiver maior pontuação na Avaliação Técnica em conhecimentos Específicos. 

19. Resultado Parcial Final 

19.1  O resultado parcial final do processo seletivo será divulgado, através do site do SESI-RR, após a 

realização das fases: Avaliação Técnica, Avaliação Prática e Avaliação Psicológica. 

19.2 Os candidatos aprovados nas fases citadas acima ficarão no banco de reserva do SESI/RR pelo 

período de 2 (dois) anos, sendo convocados para a Entrevista, somente quando surgir vagas nas 

funções oferecidas neste Regulamento. 

19.3 Os candidatos selecionados na Entrevista serão submetidos ao exame médico admissional, no qual 

será verificado se os candidatos estão aptos a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição.  

20. 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. Carteira Profissional; 

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

VI. Cópia do Cartão do PIS/PASEP; 

VII. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

VIII.  Cópia da Cédula de Identidade e CPF; 
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IX. Cópia do Título de Eleitor; 

X. Cópia de comprovante de residência com CEP; 

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

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

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

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

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

requisitos do regulamento;  

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

concorrendo; 

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

concorrendo, referente ao ano de contratação. 

XVIII.  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). 

XIX.  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); 

21. 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 41.58% (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. 
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22. Dos conteúdos da Avaliação Técnica por Cargo/Função 
 

Conhecimentos básicos aos Cargos/Funções de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de atividades Esportivas, 
Atendente de Saúde Bucal, Técnico em Segurança no trabalho, Técnico em Laboratório e Análises Clínicas, 
Assistente Técnico, Fisioterapeuta, Bioquímico, Profissional em Educação Física NS, Nutricionista, 
Orientador Educacional, Professor NS (Português), Professor NS (História), Professor NS (Matemática), 
Professor NS (Geografia), Professor NS (Inglês) e Professor NS (Pedagogia): 

 
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 básicos aos Cargos/Funções de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de atividades Esportivas: 

 
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. 

 
Cargo: Auxiliar Técnico Operacional                                                                                Função: Auxiliar de Cozinha 

 
Conhecimentos Específicos: Manipulação e preparação de Alimentos, Noções de Higiene; Noções 
de Nutrição; Ética Profissional, Atendimento a Cliente. 

 
Cargo: Auxiliar Técnico Operacional                                                        Função: Auxiliar de Atividades Esportivas 

 
Conhecimentos Específicos: Conceito de piscina – características e concepção. Estanquicidade. 
Concepção do tratamento de água - filtração; circulação de água na piscina. O transporte da água - 
a tecnologia das bombas, o dimensionamento da instalação. O mecanismo da filtração - Os tipos de 
filtros, as instalações. O Tratamento de água - noções de química. O tratamento de água - 
características e equilíbrio da água. Desinfetantes - Cloro e seus derivados, sistemas de tratamento. 
Os acessórios das piscinas. Prevenção e segurança no uso de piscina. Doenças de veiculação hídrica. 
Ética profissional. 
 

Cargo: Atendente de Saúde Bucal                                                                      Função: Atendente de Saúde Bucal 
 
Conhecimentos Específicos: Manipulação de materiais e medicamentos, Odontologia social, papel 
do ASB - Atendente de Saúde Bucal, Odontologia preventiva, Higiene dentária: Etiologia e controle 
de placa bacteriana, Cárie e doença periodontal, Prevenção de cárie e doença periodontal, Flúor: 
composição e aplicação, Cariostáticos e selantes oclusais, Processo saúde/doença, Levantamentos 
epidemiológicos: noções de vigilância e saúde, Materiais, equipamentos e instrumentais: 
manutenção e conservação, Materiais dentários: forradores e restauradores, Esterilização e 
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desinfecção, Educação em Saúde, Noções de radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, 
Endodontia, Dentística e anatomia bucal e dental e Ética Profissional. 

 
Cargo: Assistente Técnico de Suporte                                   Função: Técnico em Laboratório e Análises Clínicas 
 

Conhecimentos Específicos: Controle de micro-organismos: esterilização e desinfecção; Principais 
métodos físicos e químicos, Preparo de soluções, Fundamentos básicos da microscopia ótica e sua 
aplicação, Técnicas de coleta, Anticoagulantes, Punção venosa e arterial, Soro e plasma, Valores 
normais e interpretação clínica dos principais exames laboratoriais, Hematologia: elementos 
figurados do sangue: morfologia, função, alterações. Coagulograma, Hemograma completo, VHS, 
grupo sanguíneo e fator Rh, Coombs direto e indireto, pesquisa de hematozoários, Bioquímica: 
glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais e frações, 
bilirrubinas e enzimas, Uroanálise: principais analitos bioquímicos na urina, Função renal: 
clearences, Metodologias de análise, Microbiologia: coleta e transporte de material em 
bacteriologia, Culturas: urina, fezes, sangue, secreção e líquidos biológicos; isolamento e 
identificação de microrganismos; morfologia e métodos de coloração, Parasitologia: coleta de 
material, conservação e transporte, Principais métodos utilizados para helmintos e protozoários de 
importância médica, Noções preliminares de higiene e boas práticas no laboratório, Equipamentos 
de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

 
Cargo: Técnico em Saúde e Segurança no Trabalho                        Função: Técnico em Segurança no Trabalho 
 

Conhecimentos Específicos: Acidente de trabalho: conceitos, registro, comunicação, análise e 
estatística. Prevenção e controle de riscos, movimentação de cargas, instalações elétricas, 
máquinas e ferramentas, soldagem e corte, construção civil, trabalhos em altura, Proteção contra 
incêndios e explosões, Higiene Ocupacional - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
Gases, Vapores, Aerodispersóides, Ficha de informação de segurança de produtos químicos, 
Exposição ao ruído e calor, Radiações ionizantes e não ionizantes, Limites de tolerância e de 
exposição, Trabalho sob condições hiperbáricas; Princípio de análise, avaliação e gerenciamento de 
riscos, inspeção de segurança, técnicas de análise de risco: PAR e HAZOP, Inspeção de segurança, 
Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Organização e atribuições do SESMT e da CIPA, 
Noções de Desenvolvimento. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
Prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, Ergonomia, Conforto ambiental, Organização do 
trabalho, Mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho e Doenças do trabalho. 

  
Cargo: Técnico Operacional                                                                                               Função: Assistente Técnico  
 

Conhecimentos Específicos: Processo decisório e resolução de problemas, Planejamento e 
Organização (Estrutura Organizacional), Planejamento Estratégico e Cenário, Sistemas de 
Informações Gerenciais, Controles e Avaliação, Liderança, Administração de Projetos, Qualidade, 
Cultura Organizacional e mudanças, A evolução da administração e suas práticas, Responsabilidade 
Social, Ética na administração, Administração Financeira, Noções de Matemática Financeira, Gestão 
de Pessoal, Administração de Materiais. 

 
Cargo: Técnico Operacional                                                                                                         Função: Nutricionista 
 

Conhecimentos Específicos: O que é Nutrição: História de Nutrição, Nutrição - Evolução, Costumes 
e Tabus, Geografia alimentar. Noções sobre Nutrição: Funções, classificação e fontes de alimentos, 
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Leis da Nutrição, Tipos de alimentação. Estudo Químico-Fisiológico dos Hidratos de Carbono e dos 
Lipídeo. Nutrição dos Grupos Etários. Nutrição e Saúde. Administração de serviços de alimentação: 
planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, 
estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos 
físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. 
Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, 
seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, 
parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos 
críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 
alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, 
fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda 
faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na 
infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Noção 
de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e 
carências nutricionais. Vigilância nutricional. Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição 
protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: 
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3a idade. Nutrição enteral: 
indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas 
enterais e infantis. Ética profissional. 
 

Cargo: Bioquímico                                                                                                                             Função: Bioquímico 
 

Conhecimentos Específicos: Controle de qualidade - princípios, controle interno e externo, soros 
controle, curva e fator de calibração, padrões, foto colorimetria e espectrofotometria. Controle de 
variáveis pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas. Bioquímica: dosagens bioquímicas no sangue, 
métodos automatizados. Células e receptores celulares; Química e Bioquímica dos ácidos nucleicos, 
proteínas, enzimas, carboidratos, lipídeos. Biologia molecular; Enzimas de restrição;Marcadores 
tumorais. Monitoramento de drogas terapêuticas. Eletroforese de proteínas, lipoproteínas e 
hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas. Parasitologia: Métodos de 
concentração para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, Baerman, Ritchie, Stoll, Graham; 
Identificação de protozoários intestinais, ovos, larvas e formas adultas de helmintos, colheita e 
métodos de coloração para o exame parasitológico e gota espessa. Identificação de plasmódios e 
filarias no sangue, profilaxia das doenças parasitárias e ciclo evolutivo dos protozoários e 
helmintos. Imunologia: Princípios de Imunologia, Imunidade inata e adquirida, Imunidade celular e 
humoral. Sistema HLA, sistema complemento, reações antígeno-anticorpo, reações sorológicas 
para sífilis, provas sorológicas para doenças reumáticas, provas de aglutinação nas doenças 
infecciosas, imunoglobulinas, reações de imunofluorescência. Reação para HIV (teste rápido e 
Elisa). Uroanálise: Colheita, conservantes, exame qualitativo, caracteres gerais, propriedades 
físicas, exame Químico. Elementos anormais e sedimentoscopia, sedimento organizado, cálculos 
renais. Microbiologia: Esterilização: métodos físicos e químicos, princípios e tipos. Coleta de 
amostras para exames, métodos de coloração, meios de cultura, condições gerais de preparo, 
armazenamento. Provas de controle de qualidade. Isolamento e identificação de bactérias e fungos 
de interesse médico. Determinação de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos. 
Hematologia: Colheita, anticoagulantes, contagem de leucócitos e plaquetas. Automação em 
hematologia. Determinação de hemoglobina, de hematócrito e dos índices hematimétricos. 
Métodos de coloração, contagem de reticulócitos. Interpretação do hemograma, leucograma e 
alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas. Coagulo grama completo, 
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princípio dos testes e suas aplicações diagnósticas. Biossegurança no Laboratório: Práticas de 
biossegurança, barreiras primárias e equipamentos protetores, seleção e aquisição de materiais e 
reagentes. Descontaminação, esterilização, desinfecção e antissepsia, tratamento do lixo, descarte. 
Prevenção dos acidentes de laboratório, normas e condutas de emergência nos acidentes 
delaboratório. 
 

Cargo: Fisioterapeuta                                                                                                                 Função: Fisioterapeuta 
 

Conhecimentos Específicos: Cinesiologia e biomecânica dos membros superiores, membros 
inferiores, tronco e marcha humana. Semiologia e diagnóstico cinesiológico funcional. Recursos 
fisioterapêuticos: Eletrotermofototerapia, hidroterapia, mecanoterapia e cinesioterapia. Efeitos 
fisiológicos, efeitos terapêuticos, indicações, precauções e contraindicações. Fisioterapia na 
atenção básica, saúde do trabalhador, do idoso e da mulher. Fisioterapia aplicada nas disfunções 
do aparelho locomotor (neurologia, reumatologia, ortopedia e traumatologia). Fisioterapia nos 
distúrbios cardiorrespiratórios e vasculares. Fisioterapia nas perturbações neurológicas, 
ortopédicas e respiratórias da criança. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Exercícios terapêuticos e treinamento 
funcional. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional.  

 
Cargo: Profissional em Educação Física NS                                        Função: Profissional em Educação Física NS  
 

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: Orientador Educacional                                                                                 Função: Orientador Educacional 
 

Conhecimentos Específicos: A Gestão Compartilhada na Escola. A Escola como Organização. Escola, 
um sistema social. A cultura. Organização, clima organizacional. A Orientação Educacional: origem, 
evolução, objetivo, atribuições do Orientador Educacional - métodos e técnicas de orientação – 
relações humanas e a Orientação Educacional. Ética Profissional. Qualidades pessoais do 
Orientador. A Orientação Educacional e o Projeto Político Pedagógico. Competências em 
Orientação Educacional. Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
suas alterações posteriores. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A ação do Orientador no cotidiano da escola. Orientação Vocacional frente às 
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relações sociais de produção. Acesso e permanência, inclusão e fracasso escolar na Educação 
Básica. Ética profissional. 
 

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: Professor NS                                                                                                   Função: Professor NS - (História) 
 

Conhecimentos Específicos: História e Ensino de História, Aspectos metodológicos do ensino da 
História, A História como conhecimento humano, Formação do aspecto social brasileiro, Correntes 
historiográficas, Fontes históricas e documentos históricos, Tempo histórico, Conceitos da História, 
Sujeitos históricos, A história como construção coletiva, Pré-história geral, da África, dos povos da 
América, e do Brasil, Espaço geo-histórico: relações e dimensões, Expansão marítima: as grandes 
navegações configuração dos estados europeus, Cartografia e a tecnologia de navegação no séc. 
XV, Os europeus no Brasil e na América, Brasil Colônia: revoluções liberais e a independência, Brasil 
Império, Brasil República, História e cultura afro-brasileira e indígena, Diretrizes curriculares para o 
ensino de História. A apropriação da América pelos Europeus, formação da sociedade brasileira; a 
organização administrativa, a organização econômica e as formas de trabalho, a sociedade colonial, 
expansão territorial e das descobertas das minas, influencia das ideologias liberais na História do 
Brasil e movimentos político-sociais no final do século XVIII, transformações ocorridas na Europa no 
inicio do século XIX e a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, Formação do Espaço Social 
Brasileiro Independente: a colonização da América – sistemas coloniais e Mercantilismo, 
movimentos de Independência, a organização do Estado brasileiro, movimentos populares e 
agitações político-sociais nas províncias, mudanças no panorama mundial e transformações 
socioeconômicas no Brasil, o Brasil do século XX, a Segunda República e a crise mundial, uma 
experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e a Era de JK, o golpe de 1964 e a abertura 
democrática, O Estado nacional brasileiro na América Latina: o Estado brasileiro atual, os Estados 
nacionais na América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais 
nos séculos XVIII e XIX nas Américas, a modernização dos Estados Republicanos na América Latina e 
suas manifestações, As novas relações econômicas e políticas – a Globalização e o MERCOSUL, as 
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manifestações culturais da América Latina – ontem e hoje, a construção do Brasil contemporâneo 
na ordem internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e a 
disputa pelas regiões produtoras de matéria-prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos 
EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a consolidação do 
Capitalismo monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de 
redemocratização, desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual. 

 

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

Conhecimentos Específicos: Educação e sociedade, Teorias pedagógicas, Psicologia, filosofia, 
sociologia e história da educação, Prática e pesquisa pedagógica, Desenvolvimento humano e 
aprendizagem, Práticas curriculares, Educação especial e inclusão, Ética na educação, Legislação e 
políticas de organização educacional, Alfabetização científica, Aprendizagem significativa, 
Organização escolar (currículo, avaliação, planejamento, A didática e suas relações com o ensino, A 
pesquisa como princípio educativo, Paradigmas educacionais: pensamento moderno e 
contemporâneo, Educação e cidadania: aspectos da educação brasileira e regional, A educação 
como processo social e suas relações com a cultura e a aprendizagem de papéis sociais, A função 
social da escola, As relações entre educação e sociedade: abordagens históricas, política, social, 
filosófica, psicológica da educação de jovens e adultos, A relação educação e trabalho como 
fundamento para a educação de jovens e adultos, Unidade indissociável: Ciência e tecnologia, A 
didática como fundamento epistemológico do fazer docente, A importância da tecnologia no 
processo educativo, As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de 
aprendizagem, As contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e pedagogia; Temas 
contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, família, escolhas sexuais, 
Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola, Evasão escolar: causas e consequências, Gestão 
da aprendizagem, Formação docente: profissionalização do professor, A pesquisa na prática 
docente. 
 

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

Conhecimentos Específicos: As relações sociedade natureza no ensino da geografia, Os princípios e 
objetos de estudos da Ciência Geográfica e suas relações com a natureza, Sistemas econômicos do 
mundo atual, Globalização, As relações de produção, circulação, distribuição e consumo do 
comércio, As fases da industrialização mundial e brasileira, A produção de energia mundial e no 
Brasil, O processo da urbanização mundial e brasileiro, a relação campo / cidade e a relação com o 
meio ambiente, A produção agropecuária mundial e brasileira: População mundial e brasileira, A 
regionalização do território brasileiro, As regiões geoeconômicas brasileiras, O processo de 
ocupação do território brasileiro, A divisão político-administrativa e o planejamento da organização 
do território brasileiro, Os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de 
utilização, conservação e degradação, Os recursos minerais do Brasil, Escala geológica do tempo, 
Aspectos físicos do Brasil (relevo, clima, vegetação, hidrografia), A questão ambiental 
(ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição, movimentos e lutas em defesa do meio 
ambiente). 

 

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

 

 

 


