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Regulamento do Processo Seletivo Nº 0001/2023 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 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 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 0001/2023). 

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: 
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Perfil 2.1 

Cargo: Professor (Educação de Ensino Fundamental) 
Disciplina de Atuação: Artes 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Superior Completo - Licenciatura Plena em Artes ou 
Licenciatura em Pedagogia (obrigatório o curso Polo Arte, 
com carga horária de no mínimo de 120h) ou Licenciatura em 
Pedagogia com especialização em Artes; 

Pré-requisito desejável 
 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala 

de aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado)  

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem 
voltadas para educação infantil, ensino fundamental e jovens e 
adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em 
questão; Avaliar o processo ensino-aprendizagem; Efetuar 
registros referentes à vida escolar dos alunos; Ministrar aulas na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade 
regular e na Educação de Jovens e Adultos; Exercer atividades de 
planejamento do ano letivo; Participar na elaboração do projeto 
pedagógico; Planejar o curso de acordo com as diretrizes 
educacionais; Organizar eventos e atividades sociais, culturais e 
pedagógicas; Diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento 
dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com 
a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas 
fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; Elaborar 
material pedagógico; Fazer registros de documentação escolar, 
de oficinas e de laboratórios; Mobilizar capacidades 
comunicativas; Sistematizar estudos, informações e experiências 
sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e proteção 
ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.2 

Cargo: Professor de Educação de Ensino Fundamental e Médio 
Disciplina de atuação: Ciências e/ou Biologia 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 

 Licenciatura plena em Ciências Biológicas. 

Pré-requisito desejável 
 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 

aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem 
voltadas para educação infantil, ensino fundamental e jovens e 
adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em 
questão; Avaliar o processo ensino-aprendizagem; Efetuar 
registros referentes à vida escolar dos alunos; Ministrar aulas na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na modalidade regular 
e na Educação de Jovens e Adultos; Exercer atividades de 
planejamento do ano letivo; Participar na elaboração do projeto 
pedagógico; Planejar o curso de acordo com as diretrizes 
educacionais; Organizar eventos e atividades sociais, culturais e 
pedagógicas; Diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento 
dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com a 
comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas 
fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; Elaborar 
material pedagógico; Fazer registros de documentação escolar, de 
oficinas e de laboratórios; Mobilizar capacidades comunicativas; 
Sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área 
ensinada; Garantir segurança, higiene e proteção ambiental nas 
situações de ensino aprendizagem; Executar outras atividades 
correlatas a critério da chefia; 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 Didática; 
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Perfil 2.3 

 

 

Cargo: Professor de Educação de Ensino Fundamental e Médio 
Disciplina de atuação: Educação Física 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 

 Licenciatura plena em Educação Física. 

Pré-requisito desejável  Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar o 
processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; Participar 
na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de acordo com 
as diretrizes educacionais; Organizar eventos e atividades sociais, 
culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar 
seu conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento 
dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com a 
comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas 
fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida; Elaborar material 
pedagógico; Fazer registros de documentação escolar, de oficinas e de 
laboratórios; Mobilizar capacidades comunicativas; Sistematizar 
estudos, informações e experiências sobre a área ensinada; Garantir 
segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino 
aprendizagem; Executar outras atividades correlatas a critério da 
chefia; 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 Didática; 
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Perfil 2.4 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
Disciplina de atuação:  Educação Tecnológica 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Superior Completo - Licenciatura Plena em Informática. 

Pré-requisito desejável 
 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 

aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.5 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
Disciplina de atuação:  Física 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Superior Completo - Licenciatura plena em Física. 

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

 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A definir 

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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.6 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental) 
Disciplina de atuação:  Geografia 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Superior Completo - Licenciatura em Geografia. 

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

 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.7 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental) 
Disciplina de atuação:  História 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Superior Completo - Licenciatura plena em História. 

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

 Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 - Hora Aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A definir 

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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.8 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
Disciplina de atuação:  Inglês 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
Superior Completo - Licenciatura Plena em Letras com Habilitação 
em Inglês. 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo. 
Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 – Hora Aula 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A 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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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Perfil 2.9 

Cargo: Professor (Ensino Fundamental) 
Disciplina de atuação:  Pedagogia 

Requisitos Técnicos Obrigatórios Superior Completo - Licenciatura plena em Pedagogia 

Pré-requisito desejável 
Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo. 
Curso sobre Acolhimento dos Alunos com Deficiência em sala de 
aula. 

Salário inicial R$ 17,78 – Hora Aula 

Após 90 dias de Experiência R$ 18,67 – Hora Aula 

Jornada de Trabalho Hora aula 

Horário de Trabalho A definir 

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 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; Avaliar 
o processo ensino-aprendizagem; Efetuar registros referentes à vida 
escolar dos alunos; Ministrar aulas na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, na modalidade regular e na Educação de Jovens e 
Adultos; Exercer atividades de planejamento do ano letivo; 
Participar na elaboração do projeto pedagógico; Planejar o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais; Organizar eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas; Diagnosticar a realidade 
dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 
de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando 
conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida; Elaborar material pedagógico; Fazer registros de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios; Mobilizar 
capacidades comunicativas; Sistematizar estudos, informações e 
experiências sobre a área ensinada; Garantir segurança, higiene e 
proteção ambiental nas situações de ensino aprendizagem. 

Etapas de Seleção 
 Análise Curricular; 

 Avaliação Didática; 
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3. Os candidatos deverão anexar aos currículos cópia dos seguintes documentos: 

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

sejam chancelados pelo Mistério da Educação (MEC).  

3.2. 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; 

3.3. 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). 

3.4. 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. 

3.5. 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. Avalição Didática (eliminatória e classificatória) para todos os Cargos; 

 

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

requisitos básicos 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 

requisitos básicos 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). 

5.1  Da Avaliação Didática: (eliminatória e classificatória) para todos; constará de uma aula expositiva 

e apresentada para uma banca de avaliadores, com duração de no mínimo 15 minutos e no 

máximo 20 minutos, a ser realizada no SESI/RR. Sendo que Plano de aula deverá ser impresso em 

02 (duas) vias e entregue à banca avaliadora no dia da apresentação.  

5.2 Na avaliação didática, cada membro da comissão do processo seletivo atribuirá nota na escala de 

00 (zero) a 10 (dez). A nota final da avaliação didática será a média aritmética das notas atribuídas 
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ao candidato por cada um dos membros, sendo eliminado o candidato que obtiver média inferior 

6,0 (seis) pontos na avaliação didática; 

5.3 O assunto a ser desenvolvido na avaliação didática será escolhido pelo candidato, de acordo, com 

as disciplinas de atuação de cada cargo. 

5.4  A avaliação didática será procedida de acordo com os seguintes critérios: 

AVALIAÇÃO DIDÁTICA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Planejamento (plano de aula, objetivos, uso do tempo e recursos didáticos e 

avaliação); 
2,0 

Apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão do plano de aula 

expositivo); 
2,0 

Conhecimento (desenvolvimento do tema, organização, clareza de ideias e fixação 

de conteúdo); 
2,5 

Linguagem (uso adequado da termologia técnica, propriedade e clareza); 2,5 

Apresentação Pessoal (postura, desenvoltura e dinâmica da apresentação). 1,0 

Total Geral 10,0 

 

6.Resultado Final: 

6.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do SESI/RR, após a realização das fases:   

Análise Curricular e Avaliação Didática, conforme exigido para cada cargo. 

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

 

Seleção Peso Notas por  método de Seleção Nota final 

Análise Curricular P1 N1  
 

Média Ponderada:  
 

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

Avaliação Didática P2 N2 

Total P3 -  
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6.3. Em caso de Empate na Nota Final do Processo Seletivo, serão considerados como critérios para 

desempate, a seguinte ordem: 

1º obtiver maior pontuação na Avaliação Didática (todos os cargos); 

 

7.Da Convocação 

 

7.1 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. 

 

7.2 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. 

7.3 As convocações serão divulgadas no Site do SESI/RR (http://www.sesiroraima.com) no link 

(Processo Seletivo/convocações). 

7.4   Serão considerados desistentes e eliminados do Processo Seletivo os candidatos que não 

comparecerem na data e local definidos na convocação. 

8. 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; 

11) Carteira de Saúde atualizada;  

12) Cartão de Vacinação atualizado;   

13) Comprovante de Residência com CEP (atualizado); 

http://www.sesiroraima/
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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. 

8 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; 

VII. Programa SESI de Educação Coorporativa - PSEC; 

VIII. Programa de Avaliação de Desempenho. 
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ANEXO I -  Cronograma do Processo Seletivo Nº 0001/2023 

CARGOS 
ETAPAS DO 

RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO 

DATAS LOCAL 

- Divulgação do 
Processo Seletivo 

03/01/2023 
Site e Redes Sociais do 

SESI/RR 

Todos os cargos Recebimento de 
Currículos 

Período de 04 à 06/01/2023 

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

Todos os cargos 

Divulgação do 
Resultado da 

Análise 
Curricular. 

10/01/2023 Site do SESI/RR 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA 

Para os cargos de: Professor 
(Educação de Ensino 
Fundamental) – Artes;  

Avaliação 
Didática 

 

12/01/2023 

1º candidato: 09h20min 
2º candidato: 09h40min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h20min 

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

Professor (Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) – Ciências ou 
Biologia 

Avaliação 
Didática 

 

12/01/2023 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 14h40min 
3º candidato: 15h10min 
4º candidato: 15h30min 

 

Professor de Educação de Ensino 
Fundamental e Médio - Educação 
Física 

Avaliação 
Didática 

 

13/01/2023 

1º candidato: 09h20min 
2º candidato: 09h40min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h20min 

 

Professor (Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) - Educação 

Tecnológica 

Avaliação 
Didática 

 

13/01/2023 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 14h40min 
3º candidato: 15h10min 
4º candidato: 15h30min 
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Professor (Ensino Fundamental e 
Ensino Médio): Física 

Avaliação 
Didática 

 

16/01/2023 

1º candidato: 09h20min 
2º candidato: 09h40min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h20min 

 

Professor (Ensino Fundamental): 
Geografia 

Avaliação 
Didática 

 

16/01/2023 

1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 14h40min 
3º candidato: 15h10min 
4º candidato: 15h30min  

Professor (Ensino Fundamental): 
História 

Avaliação 
Didática 

 

17/01/2023 

1º candidato: 09h20min 
2º candidato: 09h40min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h20min 

 

Para os cargos de: Professor 
(Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) – Inglês 

Avaliação 
Didática 

 

17/01/2023  
1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 14h40min 
3º candidato: 15h10min 
4º candidato: 15h30min 

 

Professor (Ensino Fundamental): 
Pedagogia 

Avaliação 
Didática 

 

18/01/2023 

1º candidato: 09h20min 
2º candidato: 09h40min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h20min 

 

Todos os cargos 

Divulgação do 
Resultado da 

Avaliação 
Didática e Final. 

20/01/2023 No site do SESI 

 


