
 

 

 
 

 

 
RE-RATIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

ENTREVISTA  
PROCESSO SELETIVO Nº 007/2022 

 
 
   O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 03.786.915/0001-62, com sede na avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes, nº 3710, Aeroporto, vem a público tornar sem efeito a divulgação do resultado 
da entrevista do processo seletivo nº 007/2022 para o preenchimento da vaga para o 
cargo de analista administrativo – RH, realizada em 13 de abril de 2022.  
  Considerando o princípio da autotutela, em que o SESI-RR pode anular ou 
revogar os seus próprios atos quando considerá-los inconvenientes ou inoportunos; 
  Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório como 
corolário do princípio da legalidade, em que os colaboradores do SESI-RR e participantes 
devem observância aos termos do regulamento; 
  Considerando que a entrevista com a candidata dita por aprovada seguiu o 
cronograma referente ao processo seletivo nº 006/2022 e não o cronograma referente ao 
processo seletivo nº 007/2022, objeto deste seletivo (processo vigente), torna-se sem 
efeito a publicação de 13.04.2022, seu resultado, aprovação e desclassificações, 
ratificando-se que as entrevistas e divulgação do resultado final seguirão as suas etapas 
previamente estipuladas no anexo I do processo seletivo nº 007/2022 e assim definido:    
 

Analista Administrativo -
RH 

Entrevista 

02/05/2022 

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

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

 

Divulgação do 
Resultado da 

Entrevista e do 
Resultado Final 

03/05/2022 
a partir das 17h. 

Site do SESI/RR 

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. 

 
 Permanecem inalterados todos os demais termos do regulamento nº 

007/2022 SESI-RR.  
 O SESI/RR reitera o seu compromisso com a transparência e a ética em 

todos os serviços prestados e, desta forma, procura demonstrar a integridade e 
profissionalismo que tem pautado a instituição, responsável pela seleção de candidatos 
nos mais variados níveis e cargos. 

 
Boa Vista, 27 de abril de 2022.  

 
Gerência Executiva Administrativa do SESI/RR. 


