
 
 

 
 
 

O SESI/RR PRORROGA o período de recebimento de currículos referente ao Processo Seletivo 
para função de Jornalista 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 
23/1/2015. 
 
1. Jornalista 
 

� Ensino Superior Completo em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo; 
� Registro no Conselho Pertinente; 
� Experiência Profissional ou Estagio Supervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) 

meses na função de Jornalista, nos últimos 4 (quatro) anos (2010 a 2014); 
� Obrigatório: domínio da língua portuguesa e produção de textos, habilidades de 

comunicação verbal e escrita, facilidade de trabalhar em equipe; 
� Desejável: Conhecimentos e habilidades em informática e cursos na área; experiência ou 

conhecimento e habilidades em cerimonial. 
 

Obs1.: Vaga: 01 
Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Carga Horária: 40h 
Salário Inicial: R$ 2.376,94. 

 
Obs2.: É obrigatório anexar ao currículo: Cópia do Registro Profissional ou Declaração do 
conselho informando o protocolo de entrada no Registro, 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. 
 
O Processo Seletivo terá as seguintes etapas: 
 
1ª Análise Curricular: Ensino Superior Completo em Comunicação Social com Habilitação em 
Jornalismo; Registro no Conselho Pertinente; Experiência Profissional ou Estagio Supervisionado 
comprovado de no mínimo 6 (seis) meses na função de Jornalista, nos últimos 4 (quatro) anos 
(2010 a 2014); Obrigatório: domínio da língua portuguesa e produção de textos, habilidades de 
comunicação verbal e escrita, facilidade de trabalhar em equipe; Desejável: Conhecimentos e 
habilidades em informática e cursos na área; experiência ou conhecimento e habilidades em 
cerimonial.. Todas as informações devem constar no currículo. 
 
Obs.: Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos com as informações 
solicitadas acima, no modelo de Currículo que consta no Site do SESI/RR 
(http://www.sesirr.org.br/) no link (Processos Seletivos). É obrigatório anexar ao currículo: 
Cópia do Registro Profissional ou Declaração do conselho informando o protocolo de 
entrada no Registro, 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 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: Legislação de comunicação social: código de ética do 
jornalista, Regulação e Agências Reguladoras, Política Nacional de Telecomunicações, 
Jornalismo e meios de comunicação de massa: história e conceitos, veículos de 
comunicação de massa no Brasil: história, estrutura e funcionamento, características, 
linguagens e técnicas de produção, apuração, entrevista, redação e edição para jornal, 
revista, rádio, internet, TV e vídeo, As condições de produção da notícia, Princípios e 
orientações gerais para redigir um texto jornalístico, Gêneros de redação: definição e 
elaboração de notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, 
comunicado, carta, release e relatório, Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, 
pirâmide invertida, Critérios de seleção, redação e edição, A imparcialidade e a 
objetividade, Jornalismo institucional: história, atribuições, organização, estrutura e 
funcionamento, A produção da notícia e as rotinas da assessoria de imprensa, o papel do 
assessor, atendimento à imprensa, técnicas de redação, sugestões de pauta, releasese 
artigos, organização de entrevistas, produtos de uma assessoria de imprensa, 
mecanismos de controle da informação, Pauta institucional, Canais e estratégias de 
comunicação interna, Publicações jornalísticas empresariais: história, planejamento, 
conceitos e técnicas, Métodos e técnicas de pesquisa, Teorias da comunicação: história e 
conceitos das principais teorias de comunicação, O papel dos meios de comunicação na 
construção da realidade social, As teorias sobre a produção da notícia e seus efeitos, As 
novas mídias sociais, Noções de web-jornalismo. Elaboração de Relise. Questões 
Objetivas e/ou Subjetivas referente à 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 candidato 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. 
 
 
 
 
 


