
 
 

 
 
 

O SESI/RR PRORROGA o período de recebimento de currículos referente ao Processo Seletivo 
para as funções de Professor NS (Inglês), Profissional de Educação Física NS, Assistente 
Administrativo (para Pessoas com Deficiência) e Técnico em Segurança no Trabalho. 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, até o dia 31/10/2014. 
 
1. Professor NS (Inglês) 
 

� Nível Superior Completo: Licenciatura plena em letras com habilitação em Inglês; 
� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses como professor de Inglês, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); 
� Desejável: Cursos na área. 

 
Obs.:  Vaga: Banco Reserva 

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 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: Nível Superior Completo: Licenciatura Plena em Letras com Habilitação 
em Inglês; experiência profissional ou estágio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 
meses como professor de inglês, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014). Desejável: Cursos na 
área. 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 de 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 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. 
 
Obs2.: Todas as etapas acima são classificatórias e eliminatórias, inclusive a entrevista e os 
exames admissionais. 
 
2. Profissional de Educação Física NS 
 

� Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; 
� Registro no CREF-RR (como Profissional de Educação Física) em dias, ou Declaração do 

conselho informando protocolo de entrada no Registro; 
� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado Comprovado, de no mínimo 6 (seis) 

meses como Profissional de Educação Física, nos últimos 4 (quatros) anos (2010 a 2014); 
� Desejável: Conhecimentos em Informática e Cursos na respectiva área. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 16h às 20h 
Carga Horária: Horista 
Valor inicial da hora trabalhada sem DSR (Descanso Semanal Remunerado): R$ 16,07. 
Previsão Salarial com DSR: 1.631,72 

 
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 2014, 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: Nível Superior Completo com Licenciatura em Educação Física; Registro 
no CREF-RR (como Profissional de Educação Física) em dias, ou Declaração do conselho 
informando protocolo de entrada no Registro; Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado 
Comprovado, de no mínimo 6 (seis) meses como Profissional de Educação Física, nos últimos 4 
(quatros) anos (2010 a 2014); 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 2014, 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: 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. Elaboração de um plano de aula e questões objetivas 
e/ou subjetivas específicas da função. 

 
3ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação Técnica por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, Desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
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. Assistente Administrativo (para Pessoas com Deficiência) 
 
Obs.: Informamos que este processo de recrutamento e seleção, especificamente para função de 
Assistente Administrativo é destinado às PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, conforme Lei 8.213/91, 
que trata sobre a inclusão de pessoas com deficiência no quadro efetivo da instituição. 
 

� Nível Médio Completo; 
� Desejável: Experiência profissional comprovada, de no mínimo 6 (seis) meses como 

Assistente Administrativo, desenvolvendo atividades de elaboração de memorandos, 
arquivo de documentos, redação de atas; relatórios e cautelas,  nos últimos 4 (quatro) 
anos (2010 a 2014); 

� Desejável: conhecimentos e habilidades em informática e cursos na respectiva área e nas 
atividades descritas acima. 

 
Obs.: Vaga: Banco Reserva 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 983,47. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: Laudo Médico declarando Deficiência, cópia do diploma 
ou declaração de conclusão de ensino médio 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: Nível Médio Completo; desejável: experiência profissional comprovada, de 
no mínimo 6 (seis) meses como Assistente Administrativo, desenvolvendo atividades de 
elaboração de memorandos, arquivo de documentos, redação de atas; relatórios e cautelas,  nos 
últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); Desejável: conhecimentos e habilidades em informática e 
cursos na respectiva área e atividades descritas acima. 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: Laudo 
Médico declarando deficiência, cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio 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: Questões objetivas e/ou subjetivas específicas da função tais 
como: atendimento ao cliente, arquivamento, redação oficial, memorandos, ofício, ata, 
requerimento e relatório. 

 
3ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) primeiros candidatos aprovados na 
Avaliação Técnica por ordem de classificação. Nesta etapa serão considerados os aspectos 
relacionados ao desempenho da função: apresentação pessoal, desenvoltura na comunicação 
oral, interesse no autodesenvolvimento, postura e comportamento do candidato, demonstração de 
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. Técnico em Segurança no Trabalho 
 

� Nível Médio Completo; 
� Obrigatória Formação Técnica em Segurança no Trabalho; 
� Registro de Técnico de Segurança no Trabalho em dia; 
� Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) 

meses como Técnico em Segurança no Trabalho, nos últimos 4 anos (2010 a 2014); 
� Desejáveis cursos na Área; 
� Conhecimentos em Informática. 

 
Obs.: Vaga: 01 

Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Valor inicial: R$ 2.187,91. 

 
Obs.: É obrigatório anexar ao currículo: cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino 
médio, cópia do diploma ou declaração de conclusão de ensino Técnico em Segurança no 
Trabalho com colação de 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: Nível Médio Completo; Obrigatória Formação Técnica em Segurança no 
Trabalho; Registro de Técnico de Segurança no Trabalho em dia; Experiência Profissional ou 
Estágio Supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses como Técnico em Segurança 
no Trabalho, nos últimos 4 anos (2010 a 2014); Desejáveis cursos na Área; Conhecimentos em 
Informática. 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 do diploma ou declaração 



 
 

 
 
 

de conclusão de ensino Técnico em Segurança no Trabalho com colação de 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: 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. 

 
3ª Avaliação Prática: Será ministrar uma palestra para uma banca de avaliadores, onde deverá 
ser apresentado a elaboração de um PPRA para uma Madeireira. Sendo que a apresentação 
deverá ser impressa em 02 (duas) vias e entregue à banca avaliadora no dia da apresentação.  
 
Obs.: Serão chamados para Avaliação Prática todos os candidatos aprovados na Avaliação 
Técnica por ordem de classificação. 
 
4ª Avaliação Psicológica: Serão chamados os 03 (três) primeiros candidatos Aprovados no 
Resultado Final da soma das avaliações técnicas e práticas, por ordem de classificação. 
 
5ª Entrevista: Serão chamados inicialmente os 3 (três) candidatos aprovados na Avaliação 
Psicológica 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. 
 


