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FIER vai premiar o associativismo no setor industrial

Lançado no dia 13 de fevereiro, o Prêmio FIER do Mérito Sindical 
vai reconhecer e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas lideranças 
sindicais, com vistas à promoção do associativismo, fortalecimento e 
defesa de interesses dos segmentos industriais organizados.

Podem concorrer todos os sindicatos industriais filiados à FIER, 
assinando um termo de adesão e participando ativamente das ações 
de fortalecimento sindical, desenvolvidas por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA, nas suas três áreas de atuação: 
Sindicato legal, Fortalecimento Sindical e Associativismo Sindical. 

Os três sindicatos que obtiverem a maior pontuação serão pre-
miados com apoio logístico e financeiro para participar de eventos 

Presidente lança Prêmio (acima) e os presidentes do SINDIREPA, SINDICONF, SINDIGAR e SINDIMADEIRAS com termo de adesão.

nacionais do setor industrial no próximo ano, com número de partici-
pantes e a duração do evento variando de acordo com a classificação.

O Presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, disse que acre-
dita que este Prêmio irá reconhecer o esforço de todas as lideran-
ças sindicais do setor industrial, no sentido de agregar e fortalecer os 
seus segmentos. “Nós acompanhamos e apoiamos todo o trabalho 
que os presidentes e diretorias dos sindicatos desenvolvem para que 
o setor que representam esteja fortalecido e possa se desenvolver. 
Esperamos que o Prêmio venha projetar os resultados e estimular os 
demais associados a atuarem ainda mais na defesa dos interesses da 
categoria”.

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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SESI abre processo seletivo com vagas 
exclusivas para pessoas com deficiência

Novidades no Projeto SESI Arte Jovem
Além das atividades educativas, artes, canto coral e musicalização, 

este ano as crianças irão participar de oficinas que aliam o conhecimen-
to e a ludicidade.

Para a  Educação Alimentar foi desenvolvida uma metodologia cha-
mada Turminha SESI Cozinha Brasil, que ensina como se alimentar de 
forma saudável. As crianças irão para cozinha preparar receitas diverti-
das como o suco do Hulk, bolo preguiça, sorvete maravilha, entre ou-
tras.

Já a oficina de Planejamento Financeiro vai ensinar, desde a ela-
boração de lista de compras até aulas práticas no supermercado para 
aprender a escolher os produtos, observar a qualidade, o preço e o va-
lor nutricional do alimento. É o consumo consciente.

Vivendo Valores vai trabalhar, ao longo do ano, 11 valores que são 
preconizados pela Organização das Nações Unidas são eles: Pais, respei-
to, amor, responsabilidade, felicidade, cooperação, honestidade, humil-
dade, tolerância, simplicidade e união. 

Para a coordenadora da Unidade de lazer do SESI- RR,Waldeth Gon-
dim, implantar as oficinas é  um investimento de médio e longo prazo, 
mas com alguns resultados que já vão aparecer agora.  “ Trabalhar va-
lores aliados a uma metodologia adaptada para as crianças absorvê-los 
e vivenciá-los, contribui para a formação da base para uma sociedade 
consciente de que as atitudes positivas de um contribuem para o todo”. 

As inscrições podem ser feitas para crianças entre seis e doze anos, 
na Secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em 
horário comercial. Mais informações pelo telefone 4009-1844.

Ao todo estão sendo oferecidas dez vagas nas seguintes funções: 
Professor NS (Espanhol), Professor NS (Artes), Auxiliar de Serviços de 
Limpeza, Porteiro (para Pessoas com deficiência), Assistente Adminis-
trativo (para Pessoas com Deficiência), Psicopedagogo e Técnico em 
Manutenção Predial (para Pessoas com Deficiência).

Para participar da seleção os candidatos deverão preencher o 
modelo de currículo que consta no site do SESI/RR (http://www.se-
sirr.org.br/) no link (Processo Seletivo) e entregar na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº. 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de 
Roraima), no Prédio Administrativo/Setor de Recrutamento e Seleção, 
em horário comercial, nos dias 19, 20, 23 e 24/02/2015.

Para a função de Auxiliar de Serviços de Limpeza, Manutenção 
Predial e Logística são três vagas, sendo duas no horário das 13h às 
19h e uma no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Carga Horária é 
de 40h e o salário inicial é R$ 788,00.

Os interessados deverão atender os seguintes requisitos: Ensino 
Fundamental Incompleto; experiência profissional comprovada de 
no mínimo 6 (seis) meses na função Auxiliar de Serviços de Limpeza, 
Manutenção Predial e Logística, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 
2015).

O processo de recrutamento e seleção, para preenchimento de 
uma vaga para função de Porteiro, uma na função de Assistente Ad-
ministrativo e uma para Técnico em Manutenção Predial são desti-
nados às PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, conforme Lei 8.213/91, que 
trata sobre a inclusão de pessoas com deficiência no quadro efetivo 
da instituição.  A carga horária é de 40h, os salários iniciais variam de 
R$ 788,00 a R$ 1.654,47. O processo terá três etapas, conforme des-
crição no edital para cada função: Análise Curricular, Avaliação Prática 
e Entrevista. 

Os candidatos deverão ter o Ensino Médio completo e é desejável 
que tenham cursos na área. É obrigatório anexar ao currículo: Laudo 
Médico declarando deficiência, cópia do diploma ou declaração de 
conclusão de ensino médio. 

Para Professor NS (Espanhol), é necessário ter nível superior com-

pleto com Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Espanhol; 
Experiência profissional ou estágio supervisionado: comprovado de 
no mínimo 06 (seis) meses na função de professor de espanhol, nos 
últimos 5 (cinco) anos (2010 a 2015) e é desejável que tenha cursos 
na área.

São duas vagas disponíveis, sendo uma no horário (07h10min às 
12h10min) e outra no horário (13h10min às 18h10min). Carga horária 
é de 25h e o Valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal 
Remunerado): R$ 12,43. A previsão salarial com DSR é de R$ 1.631,44.

Os Professores NS (Artes), precisam ter Licenciatura Plena em 
Educação Artística ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Especiali-
zação ou Experiência em Artes; experiência profissional ou estagio su-
pervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses na função de 
Professor de Artes, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). Sendo 
desejável conhecimento em Informática e outros na área.

Está sendo oferecida uma vaga no horário de 13h10min as 
18h10min, carga horária total de 25h, com valor inicial da hora aula 
sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) de R$ 12,43, com previsão 
salarial com DSR de R$ 1.631,44.

Para o cargo de Psicopedagogo, os candidatos devem ter nível 
superior completo em Pedagogia; especialização em Psicopedagogia 
e experiência profissional comprovada de no mínimo seis (6) meses 
na função de Psicopedagogo, nos últimos 5 anos (2010 a 2015) e é 
desejável que tenham conhecimento e habilidades em Informática e 
Cursos na Área.

Está disponível uma vaga, com carga horária de 40h, no horário 
das 07h às 11h e das 13h às 17h. O salário inicial é de R$ 2.376,94 + 
Gratificação = 4.098,00.

Para os cargos de nível superior o processo seletivo terá quatro 
etapas (análise curricular, avaliações técnicas, psicológicas e entrevis-
ta), distribuídas de acordo com cada função, conforme descrito no 
Edital constante no site do SESI.  

Todas as etapas do processo para todas as funções são classifica-
tórias e eliminatórias, incluindo a entrevista e os exames admissionais.
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Com o objetivo de apresentar e orientar sobre os Serviços 
em Tecnologia e Inovação, técnicos do SENAI Roraima estive-
ram reunidos com cerca de 30 sindicalizados do SINDIREPA no 
último dia 12, no Centro de treinamento do SEBRAE, localizado 
no Terminal do Caimbé. 

A apresentação foi realizada pelo gerente de Serviços em 
Tecnologia e Inovação, Tennessee Saraiva e pelo responsável 
do Núcleo de Gestão Ambiental - NGA, Carlos Rabelo. 

Eles abordaram, entre outros assuntos, a importância do 
trabalho conjunto das empresas no intuito de buscar sempre 
mais inovação nas formas de relação e interação.

Durante a palestra, os participantes do sindicato tiveram a 

oportunidade de sanar dúvidas sobre os serviços que são ofe-
recidos pela Instituição e qual seria a melhor forma de adquiri-
-los. “A parceria com o sistema FIER é muito importante, o SE-
NAI tem trabalhado em prol dos sindicatos, juntamente com o 
apoio do SESI”, afirmou João da Silva, presidente do Sindicato 
da Indústria de Reparadores de Veículos e Acessórios do esta-
do de Roraima - SINDIREPA, destacando que todos os sindicatos 
devem criar valor para os associados.

Sabe-se que qualquer setor da economia mundial precisa 
de inovação, pois é uma constante no trabalho. Nesse aspecto 
encontram-se grandes oportunidades para a atuação do SENAI, 
em especial à prestação de Serviços em Tecnologia e Inovação.

SENAI apresenta Serviços em Tecnologia e 
Inovação aos representantes sindicais

Foto: ASCOM/SENAI
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O Inst ituto EuvaldoLodi  – IEL está com inscrições aber-
tas para a turma de Julho de 2015,  do Intercambio para To -
ronto – Canadá.  As vagas são dest inadas para estudantes, 
jovens,  adultos e prof iss ionais  que desejam ter o domínio 
da l íngua inglesa.  Para essa turma estão sendo oferecidos 
ingressos exclusivos para alguns eventos importantes que 
acontecerão em Toronto:

• Ingressos para o evento de abertura dos Jogos Pan 
Americanos,  em Toronto.  O evento contará com show de 
art istas internacionais  e apresentação do Cirquedu Solei l .

• Show de lançamento da turnê internacional  da banda 
U2.  Pra quem curte,  será um evento e tanto.

Esta é uma ação do IEL em parceria com a empresa ca -

nadense Skope,  es¬pecial izada em viagens educacionais.  O 
programa de intercâmbio oferece aulas de inglês,  palestras 
com empresários e of ic inas sobre o mercado de trabalho 
Canadense. 

A agenda inclui  também ativ idades de lazer,  passeios 
e v iagens a Niágara Fal ls ,  à  capital  Ottawa e às c idades 
francesas de Montreal  e Quebec,  tudo isso associado aos 
programas de dupla cert i f icação,  é c laro. 

Os part ic ipantes são hospedados por famíl ias canaden-
ses,  com a oportuni¬dade de conhecer um pouco mais so -
bre a cultura local . 

Mais informações podem ser obtidas pelo s ite www.sko-
pe.ca/iel  ou e pelos telefones (95) 3621-3571/98112-2075.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Estão abertas inscrições para intercâmbio no Canadá


