
 
 

1 

 

 

Regulamento do Processo Seletivo Nº 0014/2022 para Contratação Imediata e Banco 
Reserva do SESI/RR 

 
 
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 Contratação Imediata e Banco 

de reserva para cargos de Nível Médio e Superior. O Processo Seletivo tem validade de 2 (dois) anos, 

a partir da data de divulgação do Resultado Final do Processo.  

O Processo Seletivo incluirá as seguintes etapas: 

1. Da Inscrição: O recebimento de currículo ocorrerá conforme anexo I, exclusivamente na 

Recepção do SESI, no Prédio Administrativo situado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 

3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de Roraima), em horário comercial.  

1.1.  Serão aceitos somente os currículos devidamente preenchidos, conforme modelo de 

Currículo Padrão que consta no Site do SESI/RR  (http://www.sesiroraima.com) no link 

(Processo Seletivo), estando anexo ao currículo: Cópia de Diploma ou Declaração de 

Conclusão de Escolaridade autenticada em cartório ou apresentação de documentos 

originais (meio físico) para validação da cópia, desejável cópia de Comprovação de 

Experiência Profissional por meio da Carteira de Trabalho e Declaração com Papel 

Timbrado da Empresa com a descrição detalhada das atividades, e demais cópias dos 

documentos que comprovem os requisitos obrigatórios conforme exigido no quadro de 

perfil para o cargo em que deseja concorrer, conforme descrito no Item 3 desse regulamento, 

e devendo ser entregue no período divulgado. 

1.2. 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. 

1.3.  O regulamento estará disponível exclusivamente no site do SESI 

(http://www.sesiroraima.com) no link (Processo Seletivo – Regulamento do Processo 

Seletivo Nº 0014/2022). 

1.4. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações das etapas do 

Processo Seletivo no endereço eletrônico (http://www.sesiroraima.com). Em caso de 

prorrogação, será realizada uma nova divulgação. 

2. Perfil da vaga: Os candidatos deverão verificar o perfil exigido para concorrer o Processo 

Seletivo do SESI/RR. Para cada requisito, será necessário o candidato anexar cópia dos 

documentos comprobatórios no ato da entrega do currículo, conforme descrito no Item 3.  

 

 

Segue abaixo os perfis das vagas: 

 

http://www.sesiroraima/
http://www.sesiroraima.com/
http://www.sesiroraima.com/
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Perfil 2.1 

 

 

Cargo: Analista Contábil 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
Ensino superior em Ciências Contábeis. 

Registro no Conselho de Classe (CRC) em dia; 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo; 

Curso sobre Demonstrações Contábeis. 

Salário inicial R$ 2.957,71  

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 08h às 12h e das 14h às 18h. 

Vaga 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 atribuições do cargo 

Administrar os tributos da empresa; administrar contabilidade, 

orçamento e finanças; atender solicitações de órgãos 

fiscalizadores e realizar perícia; realizar classificações contábil, 

fiscal e tributária; retenção e recolhimento de impostos e 

tributos; lançar despesas e receitas do orçamento, da retificação 

e transposição orçamentária; 

Relatório anual de prestação de contas; Controlar o ativo 

permanente e gerar relatórios contábeis e financeiros; 

Conciliação de tarifas bancárias e conciliação de impostos e 

tributos; Elaborar demonstrações contábeis e gerenciar custos; 

Preparar obrigações acessórias, tais como, declarações 

acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e 

administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; Prestar 

consultoria e informações gerenciais e registrar atos e fatos 

contábeis; Realizar auditoria interna; Dar apoio durante a 

realização dos eventos internos e externos da instituição; 

Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das 

atividades da instituição e Zelar pelos equipamentos e ambiente 

de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas de seleção 
Análise Curricular; 
Avaliação Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.2 

Cargo: Analista de Marketing e Comunicação 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

Ensino Superior Completo nas áreas: Tecnólogo em 
Marketing e Comunicação Social com habilitação em 
jornalismo; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas 
ou Mídias Digitais e Eletrônicas. 
Registro no Conselho de Classe em dia, de acordo com a 
formação 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo; 
Curso de Oratória e Cerimonial; 

Salário inicial R$ 2.834,16 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 8h às 12h / 14h às 18h 

Vagas Contratação Imediata 

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 atribuições do cargo 

Executar suas atividades laborais nas dependências da 
instituição e/ou empresas industriais e em outros locais, na 
Cidade de Boa Vista e/ou outros municípios do Estado de 
Roraima, conforme necessidade da instituição; recolher, 
redigir, registrar, interpretar e organizar informações e 
notícias a serem difundidas, expondo, analisando e 
comentando os acontecimentos, quando for o caso; 
articular a cobertura de eventos junto aos meios de 
comunicação; selecionar e revisar o preparo definitivo das 
matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, 
revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa 
e quaisquer outros meios de comunicação com o público; 
organizar o arquivo setorial, abrindo pastas e controlando 
a entrada e saída de documentos; Alimentar e monitorar 
indicadores; Alimentar informações em sistemas; Elaborar 
cartas, circulares, avisos, memorandos, relatórios e atas, 
conforme solicitação da chefia imediata; Atender clientes 
internos e externos, repassando as informações 
solicitadas; Dar apoio durante a realização dos eventos 
internos e externos da instituição; Atender a eventuais 
solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Zelar pelos equipamentos e ambiente de 
trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação. 
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Perfil 2.3 

 

Etapas de Seleção 
Análise Curricular; 
Avaliação Prática; 
Entrevista. 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 

Ensino Médio Completo; 
Curso de Atendente de Saúde Bucal – ASB ou Auxiliar de Saúde 
Bucal - ASB. 
Registro no Conselho de Classe (CRO) em dia, de acordo com o 
curso solicitado acima. 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo; 
Curso de Biossegurança; 
Curso de Atendimento ao Cliente. 

Salário inicial R$ 1.287,80 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 8h às 12h – 14h às 18h 

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 atribuições do cargo 

Demonstrar presteza e atenção no atendimento aos clientes 
internos e externos; realizar instrumentalização do odontólogo; 
manipular produtos e materiais específicos; realizar elaboração 
e preenchimento de registros e controles; organizar o fluxo de 
entrada, atendimento e saída de clientes internos e externos nos 
consultórios da Unidade de Saúde; executar procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; participar de 
programas de promoção à saúde; Exercer as atividades conforme 
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança; Participar 
de reuniões, quando solicitado; Alimentar informações em 
sistemas; Executar outras atividades correlatas a critério da 
chefia; Dar apoio durante a realização dos eventos internos e 
externos da instituição; Atender a eventuais solicitações ao bom 
andamento das atividades da instituição; Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, 
limpeza e conservação. 

Etapas de Seleção 
Análise Curricular; 
Avaliação Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.4 

Cargo: Auxiliar de Cozinha 

 
Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 

Ensino Médio Completo; 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo; 
Curso sobre Higienização e Conservação de Alimentos;  
Curso sobre Equipamento de Proteção Individual. 

Salário inicial R$ 1.244,57 

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 8h às 12h – 14h às 18h 

Vagas 01 - Contratação Imediata 

Contrato Intermitente 

Contrato intermitente de trabalho – é uma nova 
modalidade de contratação do trabalhador, expressamente 
prevista na Lei da Reforma Trabalhista. Considera- se como 
intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de 
serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com 
alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e 
do empregador. 

Principais atribuições do cargo 

Executar suas atividades laborais nas dependências da 
instituição, nas unidades móveis, empresas industriais e em 
outros locais, na Cidade de Boa Vista e/ou outros municípios 
do Estado de Roraima, conforme necessidade da instituição; 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente; Auxiliar nos 
diversos serviços inerentes à 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; Atender a eventuais solicitações ao bom 
andamento das atividades da instituição; Executar outras 
atividades correlatas a critério da chefia; Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, 
limpeza e conservação. 

Etapas de Seleção 
Análise Curricular; 
Avaliação Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.5 

Cargo: Auxiliar de Limpeza  

 
Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 

Ensino Médio Completo; 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo; 
Curso sobre Técnicas de Limpeza e conservação;  
Curso sobre Equipamento de Proteção Individual.  

Salário inicial R$ 1.214,27  

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho A definir 

Vagas Contratação Imediata e 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 atribuições do cargo 

Realizar os diversos serviços de manutenção em geral; 
Realizar a limpeza diária das instalações físicas da 
instituição, inclusive de pátios e jardins; Realizar serviços de 
manutenção e conservação; Conservar vidros e fachadas, 
limpar recintos e acessórios; Lavar portas, janelas, 
banheiros, calçadas, mesas, cadeiras e outros; Varrer o 
ambiente interno e externo da instituição; Seguir as normas 
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente; Atender a eventuais solicitações ao bom 
andamento das atividades da instituição; Executar outras 
atividades correlatas a critério da chefia; Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, 
limpeza e conservação.  

Etapas de Seleção 
Análise Curricular; 
Avaliação Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.6 

Cargo: Instrutor IV 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

Ensino Superior Completo nas áreas: Arquitetura, Engenharia ou 

Tecnólogo em Segurança no Trabalho. 

Credenciado junto ao Corpo de Bombeiros; 

Registro no Conselho  de Classe. 

Salário R$ 3.727,52 

Jornada de Trabalho 40h 

Vagas Banco Reserva 

Horário 8h às 12h – 14h às 18h 

Contrato Intermitente de Trabalho 

Contrato intermitente de trabalho – é uma nova modalidade de 
contratação do trabalhador, expressamente prevista na Lei da 
Reforma Trabalhista. Considera- se como intermitente o 
contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do 
tipo de atividade do empregado e do empregador. 

Principais  atribuições do cargo 

Executar suas atividades nas dependências da Instituição e/ou 
empresas industriais e em outros locais, na Cidade de Boa Vista e/ou 
outros municípios do Estado de Roraima, conforme necessidade da 
Instituição; Planejar e desenvolver situações de ensino e 
aprendizagem; Avaliar o processo ensino-aprendizagem; Elaborar 
material pedagógico; Sistematizar estudos, informações e experiências 
sobre a área ensinada; Sugerir mudanças estruturais em 
cursos/palestras; Elencar necessidades técnicas e físicas para 
realização dos cursos/palestras; Desenvolver metodologia a ser 
aplicada aos cursos/palestras; Definir recursos didáticos e materiais 
para os cursos/palestras; Definir conteúdo programático dos 
cursos/palestras; Adaptar material didático ao público alvo e aos 
objetivos do curso; Adaptar técnicas didático-pedagógicas ao público 
específico; Realizar registros e elaborar relatórios; Alimentar 
informações e dados em planilha, sistemas e outros; Garantir 
segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino 
aprendizagem; Fazer registros de documentação de oficinas/cursos 
práticos; Aplicar formulário de avaliação nos cursos/palestras; Atuar de 
forma individual e também em equipe;  Trabalhar com supervisão 
ocasional e, dependendo da característica do local, podem atuar em 
ambiente fechado, a céu aberto e em Unidades móveis nas 
dependências do SESI e/ou empresas industrias nos períodos diurno 
e/ou noturno; 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 Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.7 

 

 

 

 

 

Cargo: Porteiro 

Requisitos Técnicos Obrigatórios Ensino Médio Completo. 

Pré-requisito desejável  Curso de Serviços de Portaria; 
Curso de Atendimento ao Cliente.  

Salário inicial R$  1.273,71 

Jornada de Trabalho 30 horas semanais  

Horário de Trabalho Banco de Reserva 

Contrato Intermitente de Trabalho 

Contrato intermitente de trabalho – é uma nova modalidade de 
contratação do trabalhador, expressamente prevista na Lei da 
Reforma Trabalhista. Considera- se como intermitente o 
contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do 
tipo de atividade do empregado e do empregador. 

Principais Atribuições do Cargo 

Ter conhecimento básico dos serviços ofertados e do 
funcionamento das Unidades prestadoras de serviços; Ser 
preciso e breve no atendimento aos clientes internos e 
externos, demonstrando presteza e atenção; Atender e 
prestar serviços de apoio a clientes internos e externos; 
Atender as ligações telefônicas com presteza e agilidade, 
repassando as informações solicitadas; Controlar o fluxo 
de entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações 
da instituição identificando, orientando e encaminhando-
as para os lugares desejados; Dar apoio durante a 
realização dos eventos internos e externos da instituição, 
desempenhando atividades delegadas pela Coordenação 
do evento; Participar de reuniões quando solicitado; 
Atender a eventuais solicitações ao bom andamento das 
atividades da instituição; Executar outras atividades 
correlatas a critério da chefia; Zelar pelos equipamentos e 
ambiente de trabalho, mantendo a ordem, limpeza e 
conservação. 

Etapas 
Análise Curricular; 
Avaliação Teórica; 
Entrevista. 
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Perfil 2.8 

Cargo: Piscineiro Intermitente 

Requisitos Técnicos Obrigatórios Ensino Médio Completo; 

Pré-requisito desejável 
Curso sobre Limpeza de Piscina; 
Curso sobre Manuseio de Produtos Químicos. 

Salário inicial R$ 1.244,57 

Jornada de Trabalho 40h 

Horário de Trabalho À definir 

Vagas Contratação Imediata e banco de reserva 

Contrato Intermitente de Trabalho 

Contrato intermitente de trabalho – é uma nova modalidade 
de contratação do trabalhador, expressamente prevista na Lei 
da Reforma Trabalhista. Considera- se como intermitente o 
contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente 
do tipo de atividade do empregado e do empregador. 

Principais  atribuições do cargo 

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; Efetuar o tratamento da água da 
piscina, utilizando métodos apropriados, conforme a 
necessidade identificada por meio de aparelho específico; 
Efetuar 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; Atender a eventuais solicitações ao bom 
andamento das atividades da instituição; Executar outras 
atividades correlatas a critério da chefia. Zelar pelos 
equipamentos e ambiente de trabalho, mantendo a ordem, 
limpeza e conservação.  

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.9 

 

 

 

Cargo: Técnico de Atividades Físicas e Esportivas 

Requisitos Técnicos 
Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo em Educação Física (Bacharelado ou 
Licenciatura Plena); 

 Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) em dia. 

Pré-requisito desejável: 
 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo. 

 Curso de Atendimento ao Cliente. 

Salário inicial  R$ 19,15 

Jornada de Trabalho Hora trabalhada 

Horário de Trabalho À definir 

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 atribuições do 
cargo 

Executar suas atividades laborais nas dependências da instituição, 
empresas industriais e em outros locais, na Cidade de Boa Vista e/ou 
outros municípios do Estado de Roraima, conforme necessidade da 
instituição; Coordenar, prospectar, pesquisar, planejar, programar, 
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, supervisionar e executar 
trabalhos, programas, planos e projetos de lazer, desportos, 
ginástica e recreação; Ministrar aulas nos projetos de Lazer, 
Desportos, Ginásticas e Recreação (hidroginástica, Natação, 
Ginástica Aeróbica, Ginástica Laboral, Dança, Futebol e outros); 
Planejar as atividades a serem desenvolvidas semanal, mensal e 
anual; 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; 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; 
Atender a eventuais solicitações 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 de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 3.0 

Cargo: Técnico em Saúde e Segurança no Trabalho 

Requisitos Técnicos 
Obrigatórios 

 Ensino Médio Completo. 

 Curso Técnico em Segurança no Trabalho; 

 Registro Profissional de Técnico de Segurança no Trabalho em 
dias. 

Pré-requisito desejável 
 Cursos das normas regulamentadoras: NR-6; NR-9; NR-10; 

NR-17 e NR-35. 

Salário inicial R$ 2.608,78  

Jornada de Trabalho 40 horas semanais 

Horário de Trabalho 08h às 12h  e das 14h às 18h 

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 atribuições do cargo 

Executar suas atividades laborais nas dependências da 

instituição e/ou empresas industriais e em outros locais, na 

Cidade de Boa Vista e/ou outros municípios do Estado de 

Roraima, conforme necessidade da instituição; Trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 

ao meio ambiente; Coordenar as ações relacionadas à CIPA, 

Brigada de Incêndios e ações internas preventivas; Desenvolver 

ações educativas na área de Saúde e Segurança no Trabalho; 

Elaborar e implementar política de Saúde e Segurança no 

Trabalho - SST, no âmbito da instituição e usuários; prestando 

assessoria as empresas industriais; Realizar visita técnica nas 

empresas para elaboração de laudos e elaboração de programa 

(PGR); Gerenciar documentação de SST; Planejar, executar e 

ministrar cursos e palestras; Aplicar formulário de avaliação 

nos cursos e palestras; Alimentar informações e dados em 

planilha, sistemas e outros; Realizar serviços administrativos na 

área de atuação; Identificar variáveis de controle de doenças, 

acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Investigar, 

analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e 

controle; Participar de perícias e fiscalizações e integrar 

processos de negociação; Participar da adoção de tecnologias 

e processos de trabalho e Realizar auditoria, acompanhamento 

e avaliação nas áreas. 
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3. Os candidatos deverão anexar aos currículos cópia dos seguintes documentos: 

3.1. Escolaridade - através de certificados ou diplomas emitidos pela instituição de ensino e que 

sejam chancelados pelo Mistério da Educação (MEC).  

3.2. Registro Profissional em dias ou protocolo de entrada - com emissão de no máximo 30 

(trinta) dias; conforme exigido para os cargos de: Analista Contábil, Analista de Marketing 

e comunicação, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Atividades Físicas e Esportivas, 

Técnico em Saúde e Segurança no Trabalho; 

3.3. Desejável experiência profissional comprovado nos últimos 5 (cinco) anos (2017 a 2022) 

– Através da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social da Carteira de Trabalho e/ou 

Declaração com Papel Timbrado da Empresa com a descrição detalhada das atividades; 

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

cópias ou declaração de conclusão, e que sejam chancelados pelo Mistério da Educação 

(MEC). 

3.5. Cursos de Qualificação ou de Atualização Profissional no cargo que deseja concorrer (nos 

últimos 5 (cinco) anos 2017 a 2022, com carga horária mínima de 20h) - Através de 

certificados. 

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

aos requisitos básicos obrigatórios do perfil, no dia da entrega de seu currículo conforme 

datas estipuladas neste regulamento, estarão automaticamente eliminados do Processo 

Seletivo. 

 
4. Do Processo Seletivo 

4.1 O Processo Seletivo contará com as etapas eliminatórias e classificatórias: 

1. Análise Curricular (eliminatória e classificatória) para todos os cargos; 

2. Avaliação Teórica (eliminatória e classificatória) para os cargos de: Analista Contábil, 

Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de Limpeza, Instrutor IV, Porteiro 

30h Intermitente, Técnico em Atividade Física e esportiva, Técnico em saúde e segurança 

no trabalho; 

3. Avaliação Prática (eliminatória e classificatória) para o Cargo de: Analista de Marketing 

e Comunicação; 

4. Entrevista (eliminatória e classificatória) para todos os cargos; 

 

5. Da Análise Curricular: A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos 

requisitos obrigatórios do cargo, conforme descrito no quadro de Perfis deste regulamento. Os 

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

Etapas de seleção 
 Análise Curricular;  

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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requisitos obrigatórios estarão automaticamente habilitados 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 obrigatórios estará eliminado automaticamente do 

Processo Seletivo. Os cursos só terão validade com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas 

cada. 

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 e não alcançarem a nota 

≥ 6,0 pontos (maior ou igual 6,0). 

6. Da Avaliação Teórica: Esta etapa constará de aplicação de provas de Conhecimentos Gerais 

(Português e Informática) e Conhecimentos Específicos, com questões objetivas e/ou subjetivas 

relacionadas aos cargos. A pontuação máxima será de 10,0 pontos e os candidatos que não alcançarem 

a nota ≥ 6,0 pontos (maior ou igual 6,0), serão eliminados. 

 

6.1 As provas serão aplicadas conforme quadro abaixo: 

 

Cargos: Analista Contábil, Auxiliar de Saúde Bucal, Instrutor IV, Porteiro 30h Intermitente, Técnico de 
Atividades Físicas e Esportivas, Técnico em saúde e segurança no trabalho; 
 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 10 0,25 por questão = 2,5 pontos 

Informática 10 0,25 por questão = 2,5 pontos 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas do cargo 

20 0,25 por questão = 5,0 pontos 

Total 40 questões 10 pontos 

 

Para o cargo de: Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Cozinha; 

 

Conhecimentos Gerais Total de Questões Pontuação 

Português 15 0,25 por questão = 3,75 pontos 

Conhecimentos Específicos Total de Questões Pontuação 

Prova de questões Subjetivas e (ou) 
Objetivas específicas do cargo 

25 0,25 por questão = 6,25 pontos 

Total 40 Questões 11 pontos 
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6.2 em caso de Empate nas Notas da Avaliação Teórica, serão considerados como critérios para 

desempate, a ordem a seguir: 

6.2.1 1º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 

                     2° obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa. 

7.Da Realização da Avaliação Teórica 

7.1 Participarão da Avaliação Teórica todos os candidatos aprovados na Análise Curricular para os 

cargos previstos nos quadros de perfis deste regulamento. 

7.2 A Avaliação Teórica ocorrerá nas dependências do Prédio Administrativo do SESI/RR, situado 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto, em data e horário, conforme cronograma do 

anexo I. 

7.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima 

de 30 min (trinta minutos), portando: 

         I) Documento oficial original ou cópia autenticada com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação 

– CNH ou Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e 

Conselhos); documentos em forma digital somente CNH e Carteira de Trabalho digital (por meio 

de aplicativo Oficial). 

         II) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

       7.3.1 Em caso de extravio dos documentos citados no item “I”, deverá o candidato apresentar 

Boletim de Ocorrência Policial com a discriminação de perda, roubo, furto ou extravio destes, 

expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. 

7.4 Não será permitida, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de maquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 

material de consulta, durante a realização das provas. 

7.5 Não será permitida a entrada de candidatos após o início da prova. 

7.6 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar atraso ou a ausência 

do candidato. 

7.7 O candidato deverá assinalar as respostas da Avaliação Teórica no Gabarito com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta. O preenchimento do Gabarito, é único documento válido para 

correção da prova, sendo de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder ao seu 

preenchimento em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa da Avaliação 

Teórica. 
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7.8 O campo de marcação do Gabarito deverá estar totalmente preenchido conforme exemplo:  

      7.9 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

7.10 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas estejam corretas), emenda ou rasuras ainda que legível.  

7.11 Ao terminar a Avaliação teórica, o candidato entregará ao colaborador do SESI/RR a sua 

avaliação e gabarito, assinada e devidamente preenchida. 

7.12 Será terminantemente vedado ao candidato levar sua avaliação teórica. 

7.13 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação desta, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação e de 

classificação.  

7.14 A duração máxima para realização da Avaliação Teórica será de 3h30min (três horas e trinta 

minutos).   

7.15 O candidato que não comparecer para participar da avaliação Teórica, nos horários, datas e 

locais serão automaticamente eliminados.  

 

8.0 Da Avaliação Prática: Esta etapa é exclusivamente destinada aos candidatos aprovados na 

Avaliação Curricular para o cargo Analista de Marketing e Comunicação.  A avaliação prática visa 

avaliar o conhecimento e a habilidade dos candidatos em casos com simulações concretas de 

atividades e / ou exercícios correlatos ao cargo. A pontuação máxima será de 10,0 pontos e os 

candidatos que não alcançarem a nota ≥ 6,0 pontos (igual ou maior que 6,0), serão eliminados.  

 

Cargo: Analista de Marketing e Comunicação 
 

Método de Avaliação 

Apresentação de Cerimonial com Script Formal e Informal 
fornecido pelo SESI/RR 

Critérios de Avaliação Pontuação Máxima 
por critério 

Roteiro 2,0 

Postura e desenvoltura  2,0 

Ritmo e oralidade 2,0 

Integração com Público 1,5 

Entonação de voz, postura e 
gestos 

1,5 

Linguagem adequada ao 
roteiro 

1,0 

Total  10,0 
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8.1 A Avaliação Prática para o Cargo de Analista de Marketing e Comunicação ocorrerá nas 

dependências do Prédio do SESI, situado Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 3710 - 

Aeroporto, em data e horário, conforme anexo I Cronograma do Processo Seletivo Nº 

0014/2022. 

9.0 Da Entrevista: Nesta etapa serão considerados os aspectos relacionados ao desempenho do cargo: 

Apresentação Pessoal, Desenvoltura na comunicação oral, Interesse no autodesenvolvimento, Postura 

e comportamento do candidato, Criatividade, Flexibilidade, Iniciativa, Negociação/Persuasão, 

Empreendedorismo, Solução de Conflito, Relacionamento Interpessoal, Ética, Foco em Resultados, 

Liderança, Visão global, Trabalho em Equipe, Comunicação, Cooperação, Autoconfiança, Humildade, 

Saber ouvir, Estabelecimento de Metas, Fornecer/ Receber "feedback", Motivação, Decisão, Solução 

de Problemas, Foco no Cliente, Desenvolvimento de raciocínio lógico e Apresentação de Ideias, bem 

como as expectativas em relação à instituição. Serão eliminados os candidatos que não alcançarem a 

nota ≥ 6,0 pontos (maior ou igual 6,0). 

a. Participarão da Entrevista todos os candidatos aprovados na Avaliação Teórica ou na 
fase que antecede a mesma. 

b.  A Entrevista ocorrerá nas dependências do Prédio Administrativo do SESI – Serviço 

Social da Indústria situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 3710 – Aeroporto 

(Próximo ao Hospital Geral de Roraima) no Prédio Administrativo, em data e horário, 

que serão divulgados conforme cronograma do Anexo I. 

c. O resultado da entrevista será divulgado no Site do SESI/RR  

(http://www.sesiroraima.com) no link (Resultado do Processo Seletivo).  

d. Será de responsabilidade dos candidatos buscarem no site da instituição, os resultados 

e 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. 

e. O candidato que não comparecer para participar da entrevista, nos horários, datas e 

locais serão automaticamente eliminados.  

11. Resultado Final 

12.1  O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do SESI/RR, após a 

realização das fases: Análise Curricular, Avaliação Teórica, Avaliação Prática, Avalição 

Didática e Entrevista, conforme exigido para cada cargo. 

12.2 O resultado final do processo seletivo, será de acordo com as tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesiroraima/
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Cargo: Analista Contábil, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de cozinha, Instrutor IV, 

Porteiro 30h Intermitente, Técnico em Atividade Física e esportiva, Técnico em Saúde e Segurança no 

Trabalho;  

Seleção Peso Notas por  método de Seleção Nota final 

Análise Curricular P1 N1  
 

Média Ponderada:  
 

(P1*N1)+(P2*N2)+(P3*N3)/P6 
 
 

Avaliação Teórica P2 N2 

Entrevista P3 N3 

Total P6 -  

 

 
Cargo: Analista de Marketing e Comunicação 

Seleção Peso Notas por  método de Seleção Nota final 

Análise Curricular P1 N1  
 

Média Ponderada:  
 

(P1*N1)+(P2*N2)+(P3*N3) 
/P6 

 
 

Avaliação Prática P2 N2 

Entrevista P3 N3 

Total P6 -  

 

Cargo: Piscineiro Intermitente 

Seleção Peso Notas por  método de Seleção Nota final 

Análise Curricular P1 N1  
 

Média Ponderada:  
 

(P1*N1)+(P2*N2) /P3 
 
 

Entrevista P2 N2 

Total P3 -  

 

12. Em caso de Empate na Nota Final do Processo Seletivo, serão considerados como critérios para 

desempate, a seguinte ordem: 

1º obtiver maior pontuação na entrevista (todos os cargos); 
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        2º obtiver maior pontuação na Avaliação Teórica em conhecimentos específicos para os cargos de 

Analista Contábil, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de cozinha, Porteiro 30h 

Intermitente, Técnico em Atividade Física e esportiva. 

 

13.Da Convocação  

a. Os candidatos aprovados e mantidos em banco de reserva serão chamados quando surgir 

vagas no cargo oferecido neste Regulamento. Obedecendo, rigorosamente, à ordem de 

classificação. 

b. Os candidatos convocados para assumir a vaga que venha surgir no quadro de pessoal do 

SESI/RR, serão submetidos a realizar exame médico admissional, no qual será verificado se 

os candidatos estão APTOS a exercer o cargo, conforme o PCMSO da Instituição. Caso, o 

candidato seja INAPTO a exercer o cargo no exame admissional, o mesmo não poderá 

assumir a vaga disponibilizada. 

c. As convocações serão divulgadas no Site do SESI/RR 

(http://www.sesiroraima.com) no link (Processo Seletivo/convocações). 

d. Serão considerados desistentes e eliminados do Processo Seletivo os candidatos 

que não comparecerem na data e local definidos na convocação. 

 

14. Da Contratação 

Os candidatos aprovados e convocados deverão apresentar a documentação pessoal abaixo 

discriminada para efetivação de sua contratação após exame admissional. 

 
Originais: 
 
1) 02 (duas) fotos 3X4; 

Cópias: 
 
1) Dados Bancário: Caixa Econômica Federal - CEF ou Banco do Brasil – BB (Conta Corrente); 

2) Cópia da carteira de Trabalho Digital; 

3) Alistamento Militar ou dispensa (Homem); 

4) Certidão de Casamento, União Estável ou Nascimento; 

5) Certidão de Nascimento de todos os filhos; 

6) Título de Eleitor; 

7) Comprovante da última eleição ou Quitação eleitoral; 

8) Carteira de identidade – conforme estado civil; 

9) CPF, conforme estado civil; 

10) Comprovante do número do PIS/PASEP atualizado junto a caixa; 

http://www.sesiroraima/
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11) Carteira de Saúde atualizada;  

12) Cartão de Vacinação atualizado;   

13) Comprovante de Residência com CEP (atualizado); 

14) Cópia do diploma, conforme requisito obrigatório do Cargo; 

15) Cópia do Comprovante de pagamento de Anuidade do Conselho Pertinente ao Cargo;  

16) Cópia da Certidão ou Declaração de Regularidade no Conselho Pertinente ao Cargo; 

17) Cartão de Vacina de filhos até 06 anos; 

18) Declaração do filho matriculado (de 07 até 14 anos); 

19) CPF dos Dependentes (a partir 0 anos) - IRRF; 

20) Currículo atualizado. 

 

15. Dos Programas de Gestão de Pessoas 

I. Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS; 

II. Programa de Benefícios e Reconhecimento Funcional: 

a. Saúde e Segurança: (Clínica Médica, Serviço Odontológico, Exames laboratoriais, Fonoterapia, 

Consulta Fonoaudiológica, Audiometria e Preventivo) - descontos variáveis conforme o serviço 

utilizado;  

b. Educação: (Educação Infantil do Maternal ao 2º Período; Ensino Fundamental I – 1º ao 5º Ano, 

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano e 1º e 2º ano do Novo Ensino Médio – desconto de 

59,36% nas mensalidades escolar para os dependentes;  

c. Promoção da Saúde: (SESI Arte Jovem+ (Violão Ukulele, Teclado ou Bateria; Natação; Canto & 

Coral; Dança; Atividades Educativas; Música e movimento); SESI Esporte (Basquete, Handebol, 

Voleibol e Futsal); SESI Cultura (Instrumentais: Teclado, Violão Ukulele ou Bateria); Futebol 

Society; Hidroginástica; Natação; Avaliação Física; Ginástica; Avaliação Nutricional) – desconto 

variável conforme o serviço utilizado; 

III. Convênios: Drogaria Popular (desconto de 5%); Yagizi Cursos de Línguas (desconto 10% a 20%) 

e Faculdade Estácio Atual (desconto de 40%); Uniasselvi (desconto de 10%); IEL/RR, desconto 

de 50% nas matriculas para cursos de Graduação e 50% na matriculas de Pós-Graduação na 

modalidade EaD, com duração de 6 (seis) meses; SAS PM (descontos variados); SENAC/RR (10% 

de desconto para pagamentos parcelados e 15% à vista); SENAI/RR ( descontos de 20% a 30% 

nas matriculas de cursos ofertados pela Instituição); Psicologia Clínica 24h (desconto de 10% a 

20% nos serviços), Restaurante Seu Suassuna (desconto de 10% (Entrega a delivery) e 15% 

(Consumo no estabelecimento) e Ótica Lux ( descontos de 25% no valor total das compras para 

pagamento em dinheiro espécie ou cartão de débito e desconto de 20% na aquisição de 

armações e lentes de óculos , por meio de compras no cartão de crédito). 

IV. Massagem Expressa; 

V. Ginástica Laboral; 

VI. Programa SESI de Qualidade de vida; 
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VII. Programa SESI de Educação Coorporativa - PSEC; 

VIII. Programa de Avaliação de Desempenho. 

 

16.Dos conteúdos da Avaliação Teórica 

 

Cargo: Analista Contábil 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia 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; 

Significação das palavras. 

 

 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 

 

 Contabilidade Geral: A Escrituração Contábil: As contas, as partidas simples e as partidas 

dobradas. As variações patrimoniais. Os livros contábeis. As contas de receitas, despesas e custos. 

As contas de compensação. A equação patrimonial básica. O regime de caixa e o de competência. 

Os lançamentos e suas retificações. Os registros contábeis na constituição de entidades; Os tipos 

de entidades. A constituição do capital. A subscrição e a integralização do capital, no caso de 

sociedades anônimas. A realização de capital com bens e direitos. As despesas de constituição. Os 

registros das operações típicas de uma empresa Compras e vendas. Apuração de resultado com 

mercadorias. Movimentação de estoques. Custo com pessoal, serviços de terceiros, prêmios de 

seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões. Operações financeiras ativas e 

passivas. Lançamentos de encerramento e de destinação do resultado. Transações envolvendo 

ativos imobilizados. Medidas preliminares à elaboração de balanços. O balancete de verificação. 

As conciliações e retificações de saldos de contas. O inventário de mercadorias e de materiais. Os 

créditos de liquidação duvidosa. A avaliação dos ativos e passivos. A avaliação e a escrituração 

pelo custo de aquisição. As reavaliações. A avaliação de investimentos pelo método de 

equivalência patrimonial. As empresas coligadas e controladas. A elaboração das demonstrações 

contábeis. O Balanço Patrimonial. A apuração do resultado e a Demonstração do Resultado do 

Exercício. A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. A Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido. A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. A Demonstração dos 

Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Consolidação das 
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demonstrações contábeis. Os registros contábeis na reestruturação de empresas Registros 

contábeis decorrentes de operações de incorporações, fusões e cisões de empresas e suas 

respectivas demonstrações. Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade.  Escrituração Fiscal, Declarações federais (PERDCOMP, SPED {EFD/ECF/ECD}, DCTF 

e LALUR). Rotinas das áreas administrativa e financeira. Supervisão. Comunicação e Negociação. 

Níveis e Habilidades da Equipe. Autoridade, Delegação e Descentralização. Motivação. 

Organização e gerenciamento de reuniões. Gerenciamento e liderança de equipes. Elaboração de 

parecer técnico. Montagem e controle de Processos. Implantação de sistemas. Sigilo profissional. 

Processo de planejamento: definição, atitudes em relação ao planejamento. Gestão da qualidade: 

análise de melhoria de processos. Abordagem sistêmica. Ética e responsabilidade social. 

Legislação Federal. Legislação Tributária. Procedimentos fiscais administrativos. Atendimento ao 

público. Acompanhamento e execução das atividades relacionadas à gestão de recursos 

materiais, financeiros, humanos e tecnológicos pertinentes ao seu campo de atuação. Noções 

sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Correspondência empresarial e oficial. Arquivo e 

sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento; modelos 

de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados.  

 

 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia 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; Significação das palavras. 

 

 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 

 

 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, 
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Esterilização e desinfecção, Educação em Saúde, Noções de radiologia, Odontopediatria, 

Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística e anatomia bucal e dental e Ética Profissional. 

 

Cargo: Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Cozinha e Porteiro 30h intermitente 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 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. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Conhecimentos Específicos: Questões objetivas e/ou subjetivas específicas do cargo; 

Acondicionamento e uso de materiais de limpeza; Postura ética no local de trabalho; 

Atendimento ao público; Equipamento de Proteção Individual (EPI); Gerenciamento do 

Tempo. 

 

Cargo: Técnico de Atividades Físicas e Esportivas 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia 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; Significação das palavras. 
 

 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 
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(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:  Técnico em Saúde e Segurança no Trabalho 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia 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; Significação das palavras. 

 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 do trabalho: conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes. Taxas 

de frequência e gravidade. Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes. Comunicação e registro 

de acidentes. Investigação e análise de acidentes.  Prevenção e Controle de Riscos: Caldeiras e 

vasos de pressão. Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e ferramentas. 

Soldagem e corte. Trabalho em espaços confinados. Transporte de produtos perigosos. 

Construção civil. Trabalhos em altura. Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais. Gases e vapores. Aerodispersóides. Ficha de informação de segurança de produtos 

químicos. Programa de proteção respiratória. Exposição ao ruído. Programa de conservação 

auditiva. Exposição ao calor. Metodologias de avaliação ambiental. Radiações ionizantes e não 

ionizantes. Princípios de radioproteção. Trabalho sob condições hiperbáricas. Programa de 

prevenção à exposição ocupacional ao benzeno. Limites de tolerância e de exposição. Proteção 

contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo. Detecção e alarme. 

Armazenamento de produtos inflamáveis. Brigadas de incêndio. Plano de emergência e de auxílio 

mútuo.  Análise e Gerenciamento de Riscos: Identificação de cenários. Avaliação de frequência. 

Avaliação de consequências. Técnicas de análise de risco: APR, HAZOP, FMEA e Árvore de Falhas. 

Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e atribuições do SESMT e da CIPA. 

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Diretrizes da OIT sobre Sistemas de 
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Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a NBR 

ISO 14001. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Prevenção de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho. Ergonomia: Conforto ambiental. Organização do trabalho. 

Mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. Análise ergonômica do trabalho. Elementos 

da ergonomia cognitiva. Legislação e Normas técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal 

e na Consolidação das Leis Trabalhistas. Normas Regulamentadoras de SST. Convenções da 

Organização Internacional do Trabalho. Caracterização da Insalubridade e Periculosidade. 

Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil Profissiográfico 

Previdenciário. Sistema de normalização técnica nacional. 

 

ANEXO I -  Cronograma do Processo Seletivo Nº 0014/2022 

CARGOS 
ETAPAS DO 

RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO 

DATAS LOCAL 

Todos os cargos 

Divulgação do 
Processo Seletivo 

09/11/2022 
Site e Redes Sociais 

do SESI/RR 

Recebimento de 
Currículos 

10 e 11/11/2022 

Das 8h às 12h – 14h às 18h. 

Prédio 
Administrativo do 
SESI - situado na Av. 
Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº3710, 
Bairro: Aeroporto. 

Divulgação do 
Resultado da 

Análise 
Curricular. 

14/11/2022  Site do SESI/RR 

CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO TEÓRICA 

Para os cargos de: Analista 

Contábil, Auxiliar de Saúde 

Bucal, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de cozinha 

Intermitente, Instrutor IV 

Intermitente, Porteiro 30h 

Intermitente, Técnico em 

Atividade Física e esportiva, 

Técnico em saúde e 

segurança no trabalho; 

 
  

Avaliação Teórica 
17/11/2022 

Às 14h30 

Prédio 
Administrativo do 
SESI - situado na Av. 
Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº3710, 
Bairro: Aeroporto. 

Divulgação do 
Gabarito 

17/11/2022 

Site do SESI/RR 
Divulgação do 
Resultado da 

Avaliação Teórica 

18/11/2022 

 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado 
posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da 
Entrevista. 
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CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO PRÁTICA 

Para o cargo de:  Analista 

de marketing e 

Comunicação 

Avaliação 
Prática 

 

21/11/2022  

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 08h40min 
3º candidato: 9h00min 
4º candidato: 9h20min 

Prédio 
Administrativo do 

SESI - situado na Av. 
Brigadeiro Eduardo 

Gomes, nº3710, 
Bairro: Aeroporto.  

 

Divulgação do 
Resultado da 

Avaliação 
Didática 

22/11/2022 Site do SESI/RR 

CRONOGRAMA DE ENTREVISTA 

Para o Cargo de: Auxiliar de 
Limpeza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 
 
 

23/11/2022 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prédio 
Administrativo do 
SESI - situado na Av. 
Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº3710, 
Bairro: Aeroporto. 

Para o cargo de: Auxiliar de 
cozinha  

23/09/2022 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 15h10min 
3º candidato: 16h00min 
4º candidato: 16h50min 

Para o cargo de: :  Piscineiro 
Intermitente  

24/11/2022 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

Para o cargo de:  Analista de 
marketing e Comunicação 

24/11/2022 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 15h10min 
3º candidato: 16h00min 
4º candidato: 16h50min 

Para o cargo de: Analista 
Contábil 

25/11/2022 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
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Para o cargo de:  Porteiro 30h 
Intermitente 

25/11/2022 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 15h10min 
3º candidato: 16h00min 
4º candidato: 16h50min 

Para o cargo de: Instrutor IV 

28/09/2022 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

Para o cargo de: Técnico em 

Atividade Física e esportiva 

28/09/2022 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 15h10min 
3º candidato: 16h00min 
4º candidato: 16h50min 

Para o cargo de: Técnico em 
Segurança do Trabalho 

 

29/11/2022 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

 

Divulgação do 
Resultado da 

Entrevista e do 
Resultado Final 

01/12/2022 Site do SESI/RR 

 


