
 
 

 
 
 

O SESI/RR abre Processo Seletivo para as funções de Profissional de Educação Física NS, 
Professor NS (Matemática), Professor NS (Ciências), Supervisor Pedagógico, Motorista e 
Assistente Técnico (Secretária Escolar). 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 
9/4 a 14/04/2015. 
 
1. Profissional de Educação Física NS 
 
 Escolaridade: Nível Superior Completo com Licenciatura Plena ou Bacharel em Educação 

Física; 
 Registro Profissional: no CREF-RR (como Profissional de Educação Física) em dias, ou 

Declaração do conselho informando protocolo de entrada no Registro; 
 Experiência Profissional: Comprovada, de no mínimo 6 (seis) meses na função de 

Profissional de Educação Física, nos últimos 4 (quatros) anos (2011 a 2015); 
 Desejável: Experiência em treinamento funcional, acompanhamento de grupos especiais 

(hipertensos, diabéticos), Organização de eventos esportivos e de Lazer; 
 Desejável: Conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva área. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Salário Inicial: 2.376,94 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do Registro Profissional ou Declaração do conselho 
informando o protocolo de entrada no Registro, Cópia do comprovante de pagamento da 
Anuidade de Classe de 2015, Declaração de Quitação Ética e Financeira, Cópia do Diploma ou 
Declaração de Conclusão de Ensino Superior com Colação Grau e Cópia de Comprovação de 
Experiência Profissional por meio da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Declaração 
com Papel Timbrado da Empresa. Se o candidato não anexar documentos exigidos será 
automaticamente Eliminado. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Escolaridade: Nível Superior Completo com Licenciatura Plena ou 
Bacharel em Educação Física; Registro Profissional: no CREF-RR (como Profissional de 
Educação Física) em dias, ou Declaração do conselho informando protocolo de entrada no 
Registro; Experiência Profissional Comprovada, de no mínimo 6 (seis) meses na função de 
Profissional de Educação Física, nos últimos 4 (quatros) anos (2011 a 2015); Desejável: 
Experiência em treinamento funcional, acompanhamento de grupos especiais (hipertensos, 
diabéticos), Organização de eventos esportivos e de Lazer. Desejável: Conhecimentos em 
Informática e Cursos na respectiva área. Todas as informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de Currículo que consta no Site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: Cópia 
do Registro Profissional ou Declaração do conselho informando o protocolo de entrada no 
Registro, Cópia do comprovante de pagamento da Anuidade de Classe de 2015, Declaração 
de Quitação Ética e Financeira, Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino 
Superior com Colação Grau e Cópia de Comprovação de Experiência Profissional por meio 
da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Declaração com Papel Timbrado da 
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Empresa. Se o candidato não anexar documentos exigidos será automaticamente 
Eliminado. 
 
2ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Análise Curricular por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, Desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
domínio dos conhecimentos necessários à execução do objeto da contratação; Desenvolvimento 
de raciocínio lógico e apresentação de ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
  
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
2. Professor NS (Matemática) 
 
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Matemática; 
 Experiência: Profissional ou estagio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses na função de Professor de Matemática, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). 
 Desejável: cursos na Área, conhecimento em Informática. 

 
Obs.:  Vaga: Banco  

Horário: A definir 
Carga Horária: 25h 

 Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 12,43 
Previsão Salarial com DSR: R$ 1.631,44. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
superior com Colação Grau e cópia de comprovação de experiência profissional por meio da 
carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o 
candidato não anexar documentos exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Escolaridade: Licenciatura Plena em Matemática; Experiência: profissional 
ou estagio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses na função de Professor de 
Matemática, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). Desejável: cursos na Área e 
conhecimento em Informática. Todas as informações deverão constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: Cópia 
do diploma ou declaração de conclusão de ensino superior com Colação Grau e cópia de 
comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de 
trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar 
documentos exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
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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. 

 Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e 
PowerPoint); Internet; formatação de planilhas do Excel, Classificação de dados nas 
planilhas, gráficos, com as características. 

 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. 

 
3ª Avaliação Didática 
 
4ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na média final das Avaliações Técnica e Didática por ordem de classificação. Esta 
etapa constará da aplicação de testes, no qual será avaliado o perfil compreendendo: 
conhecimentos, atitudes e habilidades que, interagindo entre si, conduzem à realização de tarefas 
direcionadas aos resultados almejados para função.  
 
5ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliação Psicológica. Nesta 
etapa serão considerados os aspectos relacionados ao desempenho da função: apresentação 
pessoal, desenvoltura na comunicação oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e 
comportamento do candidato, demonstração de domínio dos conhecimentos necessários à 
execução do objeto da contratação; desenvolvimento de raciocínio lógico e apresentação de 
ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 



 
 

 
 
 

 
3. Professor NS (Ciências) 
 
 Escolaridade: Licenciatura Plena em Ciências; 
 Experiência: Profissional ou estagio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses na função de Professor de Ciências, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). 
 Desejável: cursos na Área, conhecimento em Informática. 

 
Obs.:  Vaga: Banco  

Horário: A definir 
Carga Horária: 25h 

 Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 12,43 
Previsão Salarial com DSR: R$ 1.631,44. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
superior com Colação Grau e cópia de comprovação de experiência profissional por meio da 
carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o 
candidato não anexar documentos exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Escolaridade: Licenciatura Plena em Ciências; Experiência: profissional ou 
estagio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses na função de Professor de 
Ciências, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). Desejável: cursos na Área e conhecimento 
em Informática. Todas as informações deverão constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: Cópia 
do diploma ou declaração de conclusão de ensino superior com Colação Grau e cópia de 
comprovação de experiência profissional por meio da carteira de trabalho, contrato de 
trabalho ou declaração com papel timbrado da empresa. Se o candidato não anexar 
documentos exigidos será automaticamente ELIMINADO. 
 
2ª Avaliação 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. 

 Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e 
PowerPoint); Internet; formatação de planilhas do Excel, Classificação de dados nas 
planilhas, gráficos, com as características. 

 Conhecimentos Específicos: História do Ensino de Ciências no Brasil, Conhecimento 
científico, Ciências como produção humana, Concepção de Ciências e Ensino de Ciências, 
Práticas pedagógicas para o Ensino de Ciências, Alfabetismo e novo conceito no ensino 
de 34 ciências, Planejamento, Registro e Avaliação no Ensino de Ciências, Conceitos 
específicos da área: ecossistema, sustentabilidade, biodiversidade, 
natureza/ambiente/ecologia (relações e transformações), 
tecnologia/nanotecnologia/biotecnologia, A ciência e a ferramenta das mídias tecnológicas, 
Legislação ambiental, ética e cidadania, Princípios de educação ambiental, Temas 
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ambientais atuais (aquecimento global, água, efeito estufa, resíduos sólidos), Teorias de 
origem da vida, aspectos morfológicos, fisiológicos, ecológicos dos seres vivos, Espécie 
humana e suas transformações, matéria e energia - Formas de energia: física, mecânica e 
quântica, fenômenos biológicos, físicos e químicos, Alimentação saudável, Astronomia, As 
identidades que configuram o sujeito da Educação de Jovens e Adultos com a propriedade 
dos projetos de estudo. Características dos seres vivos, Célula, Reprodução, Embriologia, 
Histologia, Classificação dos seres vivos, Vírus, Bactérias, Protistas, Algas, Fungos, Reino 
vegetal, Reino animal, Anatomia e fisiologia humanas, Genética e evolução, Ecologia, 
Substâncias puras e misturas de substâncias: propriedades gerais e específicas, 
Processos de separação de misturas, Quantidade de matéria-mol, Estados físicos da 
matéria: características gerais e mudanças de estado, Soluções: preparo e formas de 
expressar concentrações (mol/litro e g/litro), Transformações químicas: evidências da 
ocorrência de transformações químicas, Cálculos estequiométricos, Fatores que influem na 
rapidez das transformações químicas, Energia das transformações químicas, Estrutura 
atômica e ligação química: modelos atômicos de Dalton, Thompson e Rutherford – Bohr, 
Núcleo atômico: radioatividade e processos nucleares de fissão e fusão, Ligações 
químicas - características gerais, Principais funções inorgânicas: características gerais de 
ácidos, 18 / 20 bases, sais e óxidos, Aspectos da química dos compostos de carbono: 
petróleo e derivados, sabões e detergentes, carboidratos, proteínas e lipídios, Química e 
ambiente: poluição do ar, água e solo – fontes de emissão e controle, Mecânica - estudo 
dos movimentos, leis de Newton, leis de conservação e conceitos de hidrostática, 
Termologia - calor e temperatura, calorimetria e termodinâmica, óptica e ondas – reflexão, 
refração, formação de imagens e características das ondas, Eletromagnetismo - interação 
entre cargas elétricas, estudo de circuitos simples (geradores e receptores) e interação 
entre corrente elétrica e ímã, Terra e universo: (sistema solar/constituição da 
Terra/solo/constituição do universo), Teorias da formação do universo, Teorias da 
evolução dos seres vivos, Metodologia de ensino de ciências naturais. 

 
3ª Avaliação Didática 
 
4ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na média final das Avaliações Técnica e Didática por ordem de classificação. Esta 
etapa constará da aplicação de testes, no qual será avaliado o perfil compreendendo: 
conhecimentos, atitudes e habilidades que, interagindo entre si, conduzem à realização de tarefas 
direcionadas aos resultados almejados para função.  
 
5ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliação Psicológica. Nesta 
etapa serão considerados os aspectos relacionados ao desempenho da função: apresentação 
pessoal, desenvoltura na comunicação oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e 
comportamento do candidato, demonstração de domínio dos conhecimentos necessários à 
execução do objeto da contratação; desenvolvimento de raciocínio lógico e apresentação de 
ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
 



 
 

 
 
 

4. Supervisor Pedagógico 
 
 Escolaridade: Superior Completo em Pedagogia; 
 Obrigatório: Habilitação ou Especialização em Supervisão Pedagógica; 
 Experiência Profissional: Comprovada de no mínimo seis (6) meses na função de 

Supervisor Pedagógico em Educação, nos últimos 4 anos (2011 a 2015); 
 Desejável: Conhecimento e habilidades em Informática e Cursos na Área. 

 
Obs.: Vaga: Banco Reserva 
 Carga Horária: 40h 
 Horário: A definir 
           Salário Inicial: R$ 2.376,94 + Gratificação = R$ 4.098,00 
 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino 
Superior, Cópia de Especialização em Supervisão Pedagógica 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: Superior Completo em Pedagogia; Obrigatório: Habilitação 
ou Especialização em Supervisão Pedagógica; Experiência Profissional: Comprovada de no 
mínimo seis (6) meses na função de Supervisor Pedagógico em Educação, nos últimos 4 anos 
(2011 a 2015); Desejável: Conhecimento e habilidades em Informática e Cursos na Área. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de Currículo que consta no Site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: Cópia 
do Diploma ou Declaração de Conclusão de Ensino Superior, Cópia de Especialização em 
Supervisão Pedagógica e Cópia de Comprovação de Experiência Profissional por meio da 
Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Declaração com Papel Timbrado da 
Empresa. Se o candidato não anexar documentos exigidos será automaticamente 
Eliminado. 
 
2ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na Análise Curricular por ordem de classificação. Esta etapa constará da aplicação de 
testes, no qual será avaliado o perfil compreendendo: conhecimentos, atitudes e habilidades que, 
interagindo entre si, conduzem à realização de tarefas direcionadas aos resultados almejados 
para função. 
 
3ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliação Psicológica. Nesta 
etapa serão considerados os aspectos relacionados ao desempenho da função: apresentação 
pessoal, desenvoltura na comunicação oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e 
comportamento do candidato, demonstração de domínio dos conhecimentos necessários à 
execução do objeto da contratação; Desenvolvimento de raciocínio lógico e apresentação de 
ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
Caso o candidato seja considerado inapto a exercer a função, o mesmo não poderá ser 
contratado. 
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Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
5. Motorista 
 
 Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
 Habilitação na Categoria AE; 
 Experiência Profissional ou Estagio Supervisionado: Comprovado de no mínimo 6 

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

Horário: 7h às 11h e das 13h às 17h 
 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 AE; 
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 Prática 
 
3ª Avaliação Psicológica: Serão chamados inicialmente os 03 (três) primeiros candidatos 
aprovados na Avaliação Prática por ordem de classificação. Esta etapa constará da aplicação de 
testes, no qual será avaliado o perfil compreendendo: conhecimentos, atitudes e habilidades que, 
interagindo entre si, conduzem à realização de tarefas direcionadas aos resultados almejados 
para função. 
 
4ª Entrevista: Serão chamados os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliações Psicologica por 
ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos relacionados ao 
desempenho da função: apresentação pessoal, desenvoltura na comunicação oral, interesse no 
autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de domínio dos 
conhecimentos necessários à execução do objeto da contratação; desenvolvimento de raciocínio 
lógico e apresentação de ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 
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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. 
 
6. Assistente Técnico (Secretaria Escolar) 
 
 Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
 Obrigatório: curso Técnico em Secretária Escolar; 
 Experiência Profissional: comprovada de no mínimo 6 (seis) meses como Técnico em 

Secretária Escolar, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015); 
 Obrigatório: conhecimentos básicos de informática em Word e Excel. 
 Desejável: cursos na área. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 1.189,62. 

 
Obs.1: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio, cópia de diploma ou declaração de conclusão de curso Técnico em Secretaria Escolar 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; Obrigatório: curso Técnico em 
Secretária Escolar; Experiência Profissional: comprovada de no mínimo 6 (seis) meses como 
Técnico em Secretária Escolar, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015); Obrigatório: 
conhecimentos básicos de informática em Word e Excel. Desejável: cursos na área. Todas as 
informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, conforme modelo de currículo que consta no site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo). É obrigatório anexar ao currículo: Cópia 
do diploma ou declaração de conclusão de ensino médio, cópia de diploma ou declaração 
de conclusão de curso Técnico em Secretaria Escolar 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 Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Análise Curricular por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
domínio dos conhecimentos necessários à execução do objeto da contratação; desenvolvimento 
de raciocínio lógico e apresentação de ideias, bem como as expectativas em relação à instituição. 
 
Obs1.: O candidato selecionado na entrevista será submetido ao exame médico admissional, no 
qual será verificado se o mesmo está apto a exercer a função, conforme o PCMSO da Instituição. 

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


 
 

 
 
 

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. 
 


