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Processo Seletivo Nº 0007/2021 do SESI/RR 
Contrato Intermitente 

 
Regulamento 

 
 
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 – Contrato Intermitente 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, exigida 

no Cargo o qual está concorrendo, 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, 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 0007/2021). 

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. 

http://www.sesiroraima/
http://www.sesiroraima.com/
http://www.sesiroraima.com/
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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:                                                                             

 

                                                                               Perfil 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

Cargo: Assistente de Aluno  

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Médio Completo. 

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

 Curso de Atendimento ao Cliente.  

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos,  Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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;  Cuidar da segurança do aluno nas 
dependências e proximidades da escola e do lazer;  Inspecionar o 
comportamento dos alunos no ambiente escolar e do lazer;  Orientar os 
alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento 
de horários; Prestar apoio às atividades acadêmicas;  Controlar 
as atividades livres dos alunos, orientando a entrada e saída de alunos, 
fiscalizando espaços de recreação; Atender a eventuais solicitações ao 
bom andamento das atividades da instituição. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cargo: Piscineiro 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Médio Completo 

Pré-requisito desejável: 

 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo; 

 Curso sobre Limpeza de Piscina; 

 Curso sobre Manuseio de Produtos Químicos. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos,  Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 e Controlar o acesso dos usuários ao local das 
atividades esportivas, observando as normas estabelecidas. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cargo: Porteiro 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Médio Completo. 

Pré-requisito desejável: 

 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo; 

 Curso de Atendimento ao Cliente; 

 Curso de Serviços de Portaria.  

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos,  Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 e 
Participar de reuniões quando solicitado. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.4 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cargo:  Técnico em Laboratório e Análises Clínicas 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Ensino Médio completo; 

 Curso Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Citologia ou Técnico 
em Análises Laboratoriais. 

 Registro no Conselho de Classe (Farmácia) em dia. 

Pré-requisito desejável: 

 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo; 

 Curso de Biossegurança; 

 Curso de Técnicas de Coleta de Material Biológico em Laboratório 
Clínico. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos,  Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 

Demonstrar presteza e atenção no atendimento aos clientes internos e 
externos; Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; 
Preparar amostras do material biológico e realizam exames, conforme 
protocolo; Operar equipamentos analíticos e de suporte; Executar, 
checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos; 
Administrar e organizar o local de trabalho; Trabalhar conforme normas 
e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança; 
Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar 
registros; Dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes 
quanto à coleta do material biológico e Dar apoio durante a realização 
dos eventos internos e externos da instituição. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.5 

Cargo: Cirurgião Dentista - Endodontista 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo em Odontologia; 

 Especialização em Endodontia; 

 Registro no Conselho Regional de Odontologia na especialidade de 
Endodontia (CRO) em dia. 

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

 Curso de Radiologia e Tomografia Computadorizada. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 

Executar suas atividades laborais nas dependências da instituição, nas 
unidades móveis 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; Realizar atendimento ao cliente externo e 
interno; Desenvolver atividades específicas da área de formação; 
Realizar radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de 
dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, tratamentos estéticos 
e de reabilitação oral; Conservar local e condições de trabalho adotando 
medidas de precaução universal de biossegurança utilizando máscara, 
óculos, jaleco, gorro e sapato fechado; Realizar auditorias e perícias 
odontológicas; Utilizar e guardar os dosímetros conforme 
procedimentos/orientações adotados pela instituição; Atender de 
acordo com as normas e fluxo de atendimento da instituição; Ministrar 
palestras e realizar ações educativas e preventivas; Fazer o controle de 
estoque dos insumos odontológicos, bem como zelar pelo uso correto e 
racional dos mesmos; Seguir normas e procedimentos adotados pela 
instituição; Resguardar o cumprimento das Leis, das normas 
institucionais do SESI/RR, assim como dos princípios éticos da 
Odontologia em vigor; Manter organizados e atualizados todos os 
documentos de interesse odontolegal que são dos pacientes, e de 
responsabilidade de guarda da instituição e Seguir as normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.6 

Cargo: Químico 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo; 

 Graduação em Química (Bacharel) ou Química (Licenciatura) com 
habilitação na área; 

 Registro no Conselho Regional de Química (CRQ) em dia. 

Pré-requisito desejável: 

 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo; 

 Curso sobre Prevenção de Acidente; 

 Curso de Manuseio de Produtos Químicos; 

 Curso sobre Equipamento de Proteção Individual. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 

Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e 
exercício profissional; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
na área de química; Orientar as tarefas específicas de desenvolvimento, 
produto, controle de qualidade, armazenamento, distribuição, 
tratamentos e descartes de resíduos químicos e transporte de produtos 
da área química; Responsabilizar-se pelo tratamento e conservação da 
qualidade da água, respeitando todos os parâmetros exigidos pelas 
legislações específicas, tanto para águas de consumo humano 
(proveniente de poço artesiano) distribuída através de sistema 
alternativo, como também da água da piscina; Realizar análise físico-
química, pH, turbidez, cloro, alcalinidade e temperatura; Realizar 
análises periódicas de oxigênio dissolvido, condutividade e análise 
microbiológica; Orientar e supervisionar trabalhos de Limpeza, 
conservação e tratamento da piscina; Elaborar pareceres técnicos 
relacionados a serviços químicos seja executado pelo próprio SESI ou por 
empresas terceirizadas; Evitar, através de seu conhecimento técnico e 
especializado, qualquer tipo de risco relacionado à saúde das pessoas ou 
do meio ambiente, causado pela falta ou pelo excesso no uso dos 
produtos químicos utilizados no processo e Trabalhar em conformidade 
com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.7 

 
 
 
 
 

Cargo: Bioquímico 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 Ensino Superior Completo; 

 Graduação em Farmácia Bioquímica; 

 Registro de Classe em dias. 

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

 Curso de Medicação de Exames Toxicológico; 

 Curso de Técnicas de Coleta de Material Biológico em Laboratório 
Clínico. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário  de Trabalho À definir 

Vagas 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 

Realizar atendimento ao cliente externo e interno; Realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas no laboratório; Trabalhar seguindo normas técnicas de 
biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental; Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, 
serviços e exercício profissional; Orientar sobre uso de produtos e 
prestar serviços farmacêuticos; Participar da elaboração, coordenação e 
implementação de políticas de medicamentos; Realizar tarefas 
específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres 
humanos e dos animais e Seguir as normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.8 

 
 
 
 
 

Cargo: Fonoaudiólogo 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia; 

 Registro no Conselho de Classe em dia. 

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

 Curso em Espirometria. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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; Atender pacientes e clientes para prevenção, 
habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia; Analisar condições dos 
pacientes e clientes; Desenvolver programas de prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida (Programa de Saúde Vocal - PSV e Programa 
de Conservação Auditiva - PCA); Emitir laudos audiométricos; Efetuar 
avaliação e diagnóstico fonoaudiológico e fonoterapia; Habilitar 
pacientes e clientes; Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores 
e responsáveis; Administrar recursos humanos, materiais e financeiros e 
executar atividades administrativas; Exercer atividades técnico-
científicas e realizar diagnósticos específicos;Seguir as normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;Trabalhar 
em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; 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 2.9 

 
 
 
 

 

Cargo: Nutricionista 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 Ensino Superior Completo em Nutrição; 

 Registro no Conselho Regional de Nutrição em dia. 

Pré-requisito desejável: 

 Experiência de no mínimo de 6 (seis) meses no cargo. 

 Curso sobre Estratégia para prevenção de carências de 

micronutrientes; 

 Curso sobre Alimentação e Nutrição; 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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; atuar em conformidade com o Manual de 
Boas Práticas; efetuar controle higiênico-sanitário; Estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e 
ministrar cursos; Realizar atendimento Clínico; Prestar assistência 
nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);Planejar, 
organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 
Participar de programas de educação nutricional; Ministrar palestras em 
geral; Elaborar cardápios; Trabalhar em conformidade com as boas 
práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.10 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 Ensino Superior Completo em Fisioterapia; 

 Registro no Conselho Regional de Fisioterapia em dia. 

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

 Curso de Massagem e Curso de Análise Ergonômica. 

Salário inicial 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da Instituição e 
Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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; Realizar a análise 
ergonômica do trabalho, conforme NR 17;   Elaborar relatórios de analise 
ergonômica do trabalho, conforme NR 17;  Atender pacientes e clientes para 
prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fisioterapia; Analisar condições dos pacientes e 
clientes; Administrar recursos humanos, materiais e financeiros, elaborar 
relatórios técnicos e executar atividades administrativas; Desenvolver programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Exercer atividades técnico-
científicas; Habilitar pacientes e clientes; Orientar pacientes, clientes, familiares, 
cuidadores e responsáveis; Realizar diagnósticos específicos e realizar massagem 
expressa; Seguir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente; 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 2.11 

 
 
 

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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.12 

 

Cargo: Professor de Educação de Ensino Fundamental 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
• Ensino Superior Completo – Licenciatura Plena em Educação Física. 

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

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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.13 

 
 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Superior completo - Licenciatura Plena em Biologia. 

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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.14 

 

Cargo: Professor de Educação de Ensino Fundamental  

Requisitos Técnicos Obrigatórios 

 

 Ensino Superior completo - Licenciatura em Letras com habilitação em 
Português; 

 

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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.15 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Superior completo - Licenciatura Plena em Matemática; 

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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas 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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.16 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Requisitos Técnicos Obrigatórios 
 Ensino Superior completo - Licenciatura 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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas Banco de Reserva 

Contrato 

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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.17 

 

Cargo: Professor de Educação Infantil de quatro a seis anos 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Superior Completo – Licenciatura 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 
Determinados em horas, dias ou meses, conforme necessidade da 
Instituição e Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do SESI/RR. 

Jornada e Horário de Trabalho À definir 

Vagas Banco de Reserva 

Contrato 

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 

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 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 



 
 

19 

 

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

3.1. Escolaridade - através de certificados/diplomas 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 (2016 a 2021) – Através 

da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social da Carteira de Trabalho e 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 2016 a 2021, 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. Avaliação Teórica (eliminatória e classificatória) para todos os cargos; 

3. Entrevista (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.  
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5.1  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 quadros abaixo: 

 
Para os cargos de: Assistente de Aluno, Piscineiro e Porteiro. 

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 da Função  

25 0,25 por questão = 6,25 pontos 

Total 40 questões 10 Pontos 

 
Para os cargos de: Técnico em Laboratório e Análises Clínicas, Cirurgião Dentista (Endodontista), Químico, 

Bioquímico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Técnico em Atividades Físicas e Esportivas, 

Professor de Educação de Ensino Fundamental (para atuar com a disciplina de Educação Física) , Professor 

de Ensino Fundamental e Médio (para atuar com as disciplinas de Biologia, Português, Matemática e Inglês) 

e Professor de Educação Infantil de quatro a seis anos (para atuar com a disciplina Pedagogia).  

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 
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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 do Cargo 

previsto no quadro de perfis deste regulamento. 

7.2 A Avaliação Teórica ocorrerá na Escola do SESI/RR, situado Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – 

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 

30min (trinta minutos), portando: 

         I) Documento oficial com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos); 

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

candidato. 

7.6 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. 

7.7 O campo de marcação do Gabarito deverá estar totalmente preenchido conforme exemplo:  
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      7.8 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

7.9 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.  

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

gabarito, assinada e devidamente preenchida. 

7.11 Será terminantemente vedado ao candidato levar sua avaliação teórica. 

7.12  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.  

7.13 A duração máxima para realização da Avaliação Teórica será de 3h30min (três horas e trinta minutos).   

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

serão automaticamente eliminados.  

 

8. 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). 

8.1 Participarão da Entrevista todos os candidatos aprovados na Avaliação Teórica, ou na fase que antecede 

a mesma. 

8.2 A Entrevista ocorrerá nas dependências 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. 

8.3 O resultado da entrevista será divulgado no Site do SESI/RR  (http://www.sesiroraima.com) no link 

(Resultado do Processo Seletivo).  

http://www.sesiroraima/
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8.4 Será de responsabilidade dos candidatos buscarem no site da Instituição, as 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. 

8.5 O candidato que não comparecer para participar da entrevista, nos horários, datas e locais serão 

automaticamente eliminados.  

 

9. Resultado Final 

9.1  O resultado final do processo seletivo será divulgado, no site da Instituição, após a realização das fases: 

Análise Curricular, Avaliação Teórica e Entrevista. Conforme exigido para cada cargo. 

9.2 O resultado final do processo seletivo para os todos os cargos será de acordo com a tabela abaixo: 

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 -  

 

 

9.4  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; 

2° obtiver maior pontuação na Avaliação Teórica em conhecimentos Específicos. 

9.5 Os candidatos aprovados em todas as fases neste Processo Seletivo ficarão no Banco Reserva do SESI/RR 

pelo período de 2 (dois) anos, e somente serão chamados quando surgir vagas nos cargos oferecidas 

neste Regulamento. Obedecendo, rigorosamente, à ordem de classificação.  
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9.6 Os candidatos convocados para assumir algum cargo 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. 

 

10. Da Contratação 

Os candidatos aprovados, para efetivação de sua contratação após exame admissional, deverão 

apresentar a documentação pessoal abaixo discriminada: 

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

Cópias: 
 
1) Nº Conta Bancária: 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;   

13) Comprovante de Residência com CEP (atualizado); 

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

15) Cartão de Vacina de filhos até 06 anos; 

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

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

18) Currículo atualizado. 
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11. 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 Fonodiaulógica, 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 de Qualidade de vida; 

VII. Programa SESI de Educação Coorporativa - PSEC; 
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VIII. Programa de Avaliação de Desempenho. 

 

12. Dos conteúdos da Avaliação Teórica  

 

Cargo: Assistente de Aluno     

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 Ortografia 
Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do Sinal Indicativo de 
Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância Nominal e Verbal. 10 Regência 
Nominal e Verbal. 11 Significação das palavras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. 
Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Referencial Curricular para a Educação 
Infantil – Vol. 1, 2 e 3 – MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – MEC. O papel social da 
Educação Infantil: educar, cuidar, organização do tempo e do espaço. Problemas de aprendizagem: 
fatores físicos, psíquicos e sociais. Pedagogia da Infância: dimensões humanas, direitos da infância, 
recreação, desenvolvimento da criança. As instituições de educação infantil como espaço de 
produção da cultura, da arte e da brincadeira. Ética profissional. 

 

Cargo: Piscineiro     

 

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 

 

 Conceito de piscina – características e concepção. Estanquicidade. Concepção do tratamento de água 

- filtração; circulação de água na piscina. O transporte da água - a tecnologia das bombas, o 

dimensionamento da instalação. O mecanismo da filtração - Os tipos de filtros, as instalações. O 
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Tratamento de água - noções de química. O tratamento de água - características e equilíbrio da água. 

Desinfetantes - Cloro e seus derivados, sistemas de tratamento. Os acessórios das piscinas. 

Prevenção e segurança no uso de piscina. Doenças de veiculação hídrica. Ética profissional. 

 

 

Cargo: Porteiro    

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 Ortografia 
Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do Sinal Indicativo de 
Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância Nominal e Verbal. 10 Regência 
Nominal e Verbal. 11 Significação das palavras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 Noções de primeiros socorros, direitos humanos e relações humanas no trabalho; prevenção e 

combate a incêndio; Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades 

verificadas no turno do serviço; Segurança no trabalho; Conhecimento Básico da Função; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional.  

 

 

Cargo: Técnico em Laboratório e Análises Clínicas    

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 Ortografia 
Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do Sinal Indicativo de 
Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância Nominal e Verbal. 10 Regência 
Nominal e Verbal. 11 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. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 Controle de micro-organismos: esterilização e desinfecção; principais métodos físicos e químicos, 

Preparo de soluções, Fundamentos básicos da microscopia ótica e sua aplicação, Técnicas de coleta, 

Anticoagulantes, Punção venosa e arterial, Soro e plasma, Valores normais e interpretação clínica 

dos principais exames laboratoriais, Hematologia: elementos figurados do sangue: morfologia, 

função, alterações. Coagulograma, Hemograma completo, VHS, grupo sanguíneo e fator Rh, Coombs 

direto e indireto, pesquisa de hematozoários, Bioquímica: glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, 

colesterol, triglicerídios, proteínas totais e frações, bilirrubinas e enzimas, Uroanálise: principais 

analitos bioquímicos na urina, Função renal: clearences, Metodologias de análise, Microbiologia: 

coleta e transporte de material em bacteriologia, Culturas: urina, fezes, sangue, secreção e líquidos 

biológicos; isolamento e identificação de microrganismos; morfologia e métodos de coloração, 

Parasitologia: coleta de material, conservação e transporte, Principais métodos utilizados para 

helmintos e protozoários de importância médica, Noções preliminares de higiene e boas práticas no 

laboratório, Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização 

adequada. 

 

 

Cargo: Cirurgião Dentista -Endodontista    

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 Ortografia 
Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do Sinal Indicativo de 
Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância Nominal e Verbal. 10 Regência 
Nominal e Verbal. 11 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 

 

 Ética Profissional, Anatomia e histologia do canal radicular; Anestesia locorregional oral: tipos, 
técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência; 
Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Diagnóstico e tratamento das 
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alterações pulpares e periapicais; Tratamento endodôntico: preparo mecânico-químico, técnicas de 
instrumentação manual e rotatória, medicação intracanal, obturação dos canais, instrumentais e 
materiais, orientação pré e pós-operatória; Diagnóstico e tratamento dos problemas endodônticos e 
periodontais de interesse comum; Epidemiologia em saúde bucal; Farmacologia aplicada à 
odontologia; Fisiologia dos tecidos pulpar e periapical; Organização de modelos assistenciais em 
odontologia; Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia; Políticas de saúde 
bucal no Brasil; Radiologia aplicada à endodontia: análise e interpretação; Tratamento conservador da 
polpa; Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, abordagem, materiais restauradores adesivos 
com abordagem mínima. 

 

Cargo: Químico 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 Ortografia 
Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do Sinal Indicativo de 
Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância Nominal e Verbal. 10 Regência 
Nominal e Verbal. 11 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 

 

 Código de Ética Profissional. Técnicas Analíticas de Água e Esgoto: Aspectos teóricos das Técnicas 
Analíticas Clássicas (Titulometria de Neutralização, Complexação, Oxi-redução e Precipitação), 
aplicações, agentes titulantes, indicadores, curvas de calibração, técnicas instrumentais de 
detecção do Ponto Final; Gravimetria. Aspectos teóricos dos Métodos Óticos de Análise 
(Colorimetria, Turbidimetria, Espectrofotometria na região do UV/VIS, Espectrometria de 
Absorção Atômica, ICP e ICP/MS); técnicas, instrumentos e aplicações em matrizes aquosas (água 
e esgoto). Aspectos teóricos dos Métodos Eletroanalíticos (Potenciometria, métodos Eletrodos 
de pH e ÍonSeletivos; Condutometria). Aspectos teóricos das Técnicas Cromatográficas 
(Cromatografia Gasosa (GC), sistemas de detecção por espectrometria de massas (MS), FID e ECD; 
Cromatografia Líquida (HPLC), sistemas de detecção por UV/VIS com arranjo de diodos e 
Fluorescência; Cromatografia Iônica (IC)); Determinações físicoquímicas em água e esgoto 
(Alumínio; Cloreto, Cor, Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO), Demanda Química de Oxigênio 
(DQO), Dureza, Fluoreto, Fósforo Total, Oxigênio Dissolvido, pH, Série Nitrogenada, Sólidos 
(Totais, Suspensos, Dissolvidos e Sedimentáveis) e Turbidez). Metrologia Química (conceitos de 
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amostragem, exatidão, precisão, erros aleatórios e sistemáticos, curvas de calibração; incerteza 
de medição, calibração e aferição de vidrarias e equipamentos, Rastreabilidade, Rede Brasileira 
de Calibração). Cálculo, pesagem, preparo, dosagem e padronização de soluções e reagentes 
químicos; Garantia da qualidade analítica: Conceito de replicata; matriz fortificada; branco 
fortificado, padrões de verificação, programas intra e interlaboratoriais. Aparelhagem e vidrarias 
de Laboratórios Químicos em geral, utilização de pipetas, buretas, balões volumétricos etc. 
Processos de Tratamento de Água: Importância do abastecimento de água; água na transmissão 
de doenças, conhecimentos básicos de Sistema de Abastecimento de Água: Captação, Adução, 
Direta Descendente, Dupla Filtração, Filtração Lenta. Processos de Tratamento de Efluentes 
Gerados em ETAs. Conhecimento de Operações e Processos unitários de tratamento de água: 
coagulação, floculação, flotação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, correção de pH. 
Critérios de dimensionamento de unidades de tratamento: floculadores, decantadores e filtros. 
Ensaios de Floculação e de Jarro, cálculos correlatos. Aplicações, armazenagem, manuseio, e 
dosagem de produtos químicos no processo de tratamento de água. Processos do Tratamento de 
Esgoto: Características de esgotos domésticos. Grau de Tratamento de Esgotos domésticos: 
preliminar, secundário, terciário. Processos de tratamento de esgotos: lodos ativados, filtros 
biológicos, lagoas de estabilização. Conhecimento Básico de metodologia de pesquisa. Validação 
de Métodos analíticos: ensaios de robustez, ensaios de interferentes, planejamento fatorial de 
experimento. Organização, Higiene e Segurança do trabalho em Laboratórios e Estações de 
Tratamento de água e esgoto. 
 

 

Cargo: Bioquímico 

 

 

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 

 

 Legislação Farmacêutica; Código de Ética da profissão farmacêutica; Preparo, diluição e padronização 

de soluções; Biossegurança; Controle de qualidade em laboratório; Procedimentos para coleta, 
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manipulação, transporte e conservação de amostras; Boas práticas de laboratório; Bioquímica clínica: 

análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos. Proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, 

lipoproteínas e apolipoproteínas, hemoglobina, ferro e bilirrubina, creatinina, ferro e ácido úrico, 

hormônios; Hematologia clínica, hemostasia e coagulação, imunohematologia, leucemias, 

leucopenias; Imunologia clínica: noções básicas de resposta imune; doenças autoimunes, diagnóstico 

laboratorial das hepatites virais e HIV, sensibilidade e especificidade, doenças de transmissão vertical, 

enzima imunoensaio (ELISA); Urianálise; Microbiologia clínica: diagnóstico microbiológico das doenças 

sexualmente transmissíveis, cultura e antibiograma, micro-organismos de importância em alimentos, 

fatores que influenciam no desenvolvimento de micro-organismos em alimentos; Parasitologia clínica: 

métodos de pesquisa parasitológica, doenças parasitárias; Micologia clínica. 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 

 

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 

 

 Áreas da fonoaudiologia – linguagem oral e escrita, audiologia, voz, motricidade orofacial, disfagia, 
fonoaudiologia educacional e saúde pública. Avaliação audiológica, seleção e adaptação de aparelho 
de amplificação sonora individual. Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em 
Saúde – CIF. Diagnóstico e intervenção fonoaudiológica junto a crianças com deficiência, transtornos 
mentais; fissuras lábiopalatinas, síndromes, alterações neurológicas focais e evolutivas, vítimas de 
queimaduras. Crianças com alterações de fala, linguagem oral, escrita, voz, fluência, deglutição, 
motricidade orofacial, audição e equilíbrio. Equipamentos educacionais, sociais, entre outros. 
Inclusão social, educacional e no mercado de trabalho. Lei nº 6.965/81, Decreto nº 87.281/82, Código 
de Ética. 
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Cargo: Nutricionista 

 

 

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 

 

 Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos de compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 
segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnicas de 
higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica dietética: conceito, classificação e 
composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e 
distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-
sanitário. Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle – APPCC. Vigilância e 
legislação sanitária. Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de 
dietas normais e especiais, leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, 
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Ética 
profissional. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 

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. 
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 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 

 

 Conhecimentos Específicos: Cinesiologia e biomecânica dos membros superiores, membros 
inferiores, tronco e marcha humana. Semiologia e diagnóstico cinesiológico funcional. Recursos 
fisioterapêuticos: Eletrotermofototerapia, hidroterapia, mecanoterapia e cinesioterapia. Efeitos 
fisiológicos, efeitos terapêuticos, indicações, precauções e contraindicações. Fisioterapia na atenção 
básica, saúde do trabalhador, do idoso e da mulher. Fisioterapia aplicada nas disfunções do aparelho 
locomotor (neurologia, reumatologia, ortopedia e traumatologia). Fisioterapia nos distúrbios 
cardiorrespiratórios e vasculares. Fisioterapia nas perturbações neurológicas, ortopédicas e 
respiratórias da criança. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em 
fisioterapia. Provas de função muscular. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Geriatria: 
fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional.  

 
 

Cargo: Técnico em 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 
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(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 (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: Professor de Educação de Ensino Fundamental  

Disciplina de atuação: Educação Física 

 

 

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 

 

 Histórico, características e importância social. Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: 
desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória, concepção de aulas abetas, aptidão física 
e críticosuperadora. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: 
a Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de 
Educação Física. Conteúdo da educação física-Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, 
Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; 
Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a 
corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; 
danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a 
manifestações musicais; Esportes: individuais- atletismo, natação. Coletivos: futebol de campo, 
futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e 
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táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. 
Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para 
a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e 
rítmica desportiva. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, 
metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação 
especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, 
corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 
Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Disciplina de atuação: Biologia 

 

 

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 

 

 

 Origem e características gerais das células procarióticas e eucarióticas; componentes químicos: 

importância funcional das substâncias químicas para a manutenção da homeostase; célula animal e 

vegetal: organização, metabolismo, funções e interações entre estruturas e organelas celulares; 

Fundamentos de citogenética: código genético, genes e cromossomas; Reprodução celular: mitose e 

meiose. Tecidos: conceitos estrutural e funcional; Origem embrionária dos tecidos; Principais tipos, 

características e funções dos tecidos animais e vegetais. Seres Vivos: características gerais; Variedade 

dos seres vivos: sistema de classificação em 5 reinos, categorias taxonômicas, conceito de espécie e 

regras de nomenclatura; Características gerais dos principais grupos: Vírus, Monera, Protista, Fungi, 

Plantae e Animalia. Doenças infecto-parasitárias: principais endemias do Brasil e medidas 

preventivas em saúde pública. Fisiologia Animal e Vegetal: respiração e trocas gasosas; circulação: 

transporte de gases e nutrientes; Nutrição: nutrientes, digestão e absorção; doenças carenciais; 

Excreção; Sistemas de sustentação e locomoção; Mecanismos de integração: nervoso e endócrino; 
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respostas aos estímulos ambientais; Reprodução: assexuada e sexuada; Sistemas de defesa: 

mecanismos de imunidade e vacinas. Genética: conceitos básicos: terminologia, cruzamentos e 

probabilidade; Mendelismo e Neomendelismo: mono e diibridismo, polialelia, interação gênica e 

herança ligada ao sexo; Anomalias cromossômicas; Noções de engenharia genética: clonagem, seres 

transgênicos e terapia gênica. Evolução: Principais teorias e evidências do processo evolutivo; Fontes 

de variabilidade genética: mutação e recombinação gênica; Seleção natural e artificial; Mecanismos 

evolutivos. Ecologia: fluxo de energia e matéria na biosfera; Relações ecológicas nos ecossistemas: 

estudos das comunidades e sucessão ecológica; Ciclos biogeoquímicos; Poluição e desequilíbrio 

ecológico: conservação e preservação da natureza. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Disciplina de atuação: Português 

 

 

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 

 

 Educação inclusiva e sucesso escolar; Língua, linguagem e ensino de língua e linguagem. Educação 

integral integrada na formação do sujeito. As relações pragmáticas de inferências na oralidade e no 

ensino da língua materna. A fala e a escrita como processo de interação e comunicação. As 

metodologias de interpretação e compreensão do texto na leitura e na escrita. Articulação do 

processo de ler, interpretar e escrever nas diversas áreas do conhecimento. Intencionalidade do 

texto. Coerência e coesão no texto (ênfase nos articuladores e pontuação). Linguagem não verbal: 

recursos expressivos e efeito de sentido no texto e no discurso. Gêneros textuais/discursivos das 

ordens do narrar, relatar, expor, argumentar, instruir e práticas sociais da oralidade, da leitura e da 

escrita: a inferência da proposição (competência) temática, configuração composicional (estrutura 

linguística), estilo e recursos linguísticos dos gêneros textuais. Leitura e interpretação de texto. 

Semântica (significado) e pragmática (inferência) dos gêneros na cultura letrada. Gramática 
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normativa (aspectos da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística). Gramática reflexiva 

(construção de regras) e de uso (linguagem formal/informal). Acentuação. Regularidades e 

irregularidades ortográficas. Literatura. Os comparativos linguísticos étnico-regionalísticos e raciais. 

Diretrizes e competências Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. As 

identidades que configuram o sujeito da Educação de Jovens e Adultos com a propriedade dos 

projetos de estudo. A prática docente na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Disciplina de atuação: Matemática 

 

 

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 

 

 Aprender e ensinar Matemática no ensino fundamental, A resolução de problemas e o ensino-

aprendizagem de Matemática, Planejamento, registro e Avaliação em Matemática, Jogos nas aulas 

de Matemática, O papel do lúdico no ensino da Matemática, Os campos conceituais no ensino da 

matemática: Números e operações (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, múltiplos 

e divisores, números decimais, potenciação e radiciação, frações), Espaços e Formas (figuras planas 

e sólidos geométricos, ângulos, simetria (axial e de rotação), Teorema de Tales e de Pitágoras, 

Trigonometria), Grandezas e medidas (sistemas de medidas - comprimento, massa, capacidade, 

superfície-área, tempo, temperatura, sistema monetário - proporcionalidade e transformação entre 

medidas), Tratamento da informação (tabelas, gráficos, quadros, listas, diagramas, médias e 

probabilidades, moda e mediana), Álgebra (operações inversas, equações e sistemas de equações de 

1° e de 2° grau, razão e proporção, regra de três, porcentagem, juros, operações com expressões 

algébricas, polinômios, funções de 1° e de 2° grau). Função exponencial, função logarítmica, 

progressões aritméticas e geométricas, matrizes, determinantes, sistemas lineares, análises com 

binatórias, probabilidade; números complexos; equações polinomiais, Geometria: plana, analítica, 
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Trigonometria: circunferência, funções trigonométricas matemática financeira: porcentagem, juros 

simples e juros compostos. Cálculo: limite, derivada e integral. 

 

 

Cargo: Professor de Ensino Fundamental e Médio 

Disciplina de atuação: Inglês 

 

 

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 

 

 Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário. Compreensão e 

produção de gêneros textuais diversos. O processo ensino-aprendizagem na Língua Inglesa. Prática 

pedagógica do ensino da Língua Inglesa: Abordagem comunicativa. Abordagem lexical. Abordagem 

reflexiva. Interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Competências para 

ensinar e aprender língua inglesa. Avaliação do processo ensino-aprendizagem e de seus atores. 

Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno. Conceito de 

letramento: aplicações ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/Inglês, entre as quais: leitura 

como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). 
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Cargo: Professor de Educação Infantil de quatro a seis anos  

Disciplina de atuação: Pedagogia 

 

 

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 

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da 
Educação Nacional; Níveis e modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da 
Lei nº 9.394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. O Ensino Médio a 
partir da Lei nº 9.394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes para 
Educação de Jovens e Adultos. Diretrizes para Educação Especial. História da Educação (Brasil). 
Gestão democrática na escola: a construção do projeto político-pedagógico. Os Referenciais 
Nacionais para a Formação de Professores: papel do professor no coletivo escolar; As novas 
competências requeridas para o ensino. Organização curricular; Fundamentos do currículo centrado 
em disciplinas/conteúdos e do currículo centrado em áreas; A organização do currículo por áreas de 
conhecimento; Currículo orientado para a construção de competências. O ensino-aprendizagem no 
contexto do currículo por competências: o processo ensino-aprendizagem: atores e componentes; 
Aprendizagem e desenvolvimento; A metodologia dos projetos didáticos; Avaliação diagnóstica e 
formativa; A análise de erros numa perspectiva de orientação/reorientação do ensino. A 
especificidade do pedagogo – saberes pedagógicos e atividade docente. 
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ANEXO I -  Cronograma do Processo Seletivo Nº 0007/2021 

ETAPAS DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DATAS LOCAL 

Divulgação do Regulamento do Processo 

Seletivo 
09/06/2021 Site do SESI/RR 

Recebimento de Currículos 14/06 à 16/06/2021  

Prédio Administrativo do SESI 

- situado na Av. Brigadeiro 

Eduardo Gomes, nº3710, 

Bairro: Aeroporto. 

1ª etapa – Análise Curricular (Todos os cargos) 

Divulgação da Análise Curricular  24/06/2021 às 17h Site do SESI/RR 

2ª etapa – Avaliação Teórica (Todos os cargos) 

2ª etapa – Avaliação Teórica 28/06/2021 às 08h30m 
Escola do SESI/RR, situado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 3786, Aeroporto. 

Divulgação do Gabarito Oficial 30/06/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado da Avaliação 

Teórica 
02/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Técnico em Laboratório e Análises Clínicas 

2ª etapa – Entrevista 

06/07/2021 

1º candidato: 8h20min 
2º candidato: 9h10min 

 3º candidato:10h00min 
 4ºcandidato: 10h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 

Divulgação do Resultado da Entrevista 06/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 06/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

 

 

                                         2ª etapa – Entrevista para o cargo de Cirurgião Dentista - Endodontista 

 
07/07/2021 

1º candidato: 08h20min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
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2ª etapa – Entrevista 2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 

Divulgação do Resultado da Entrevista 07/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 07/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Químico 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

 

08/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 08/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 08/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Bioquímico 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

 

12/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Fonoaudiólogo 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

 

12/07/2021 
1º candidato: 14h20min 
2º candidato: 15h10min 
3º candidato: 16h00min 
4º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 
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Divulgação do Resultado da Entrevista 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio - Biologia 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

 

13/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 13/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

   Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 
posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Educação de Ensino Fundamental – Português. 

2ª etapa – Avaliação Prática 

16/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 
Aeroporto. 

Divulgação do Resultado da Entrevista 19/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 19/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da Avaliação 

Prática. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Matemática. 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

19/07/2021 

1º candidato: 8h20min 
  2º candidato: 9h10min 

3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 19/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 19/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 
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Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

2ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Inglês 

 

2ª etapa – Entrevista 

 

 

20/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 21/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 21/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 04 (quatro) candidatos aprovados na Análise Curricular, será divulgado 

posteriormente outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Assistente de Aluno 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

22/07/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 23/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 23/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Piscineiro 

 

3ª etapa – Entrevista 

26/07/2021 

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

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 26/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 26/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 
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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 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Porteiro 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

27/07/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 28/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 28/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Nutricionista 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

28/07/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 29/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 29/07/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Fisioterapeuta 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

30/07/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
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6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

Divulgação do Resultado da Entrevista 02/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 02/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Técnico em Atividades Físicas e Esportivas 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

02/08/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 03/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 03/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

3ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Educação de Ensino Fundamental – Educação Física 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

03/08/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 04/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 04/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 
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3ª etapa – Entrevista para o cargo de Professor de Educação Infantil de quatro a seis anos - Pedagogia 

 

3ª etapa – Entrevista 

 

 

09/08/2021 

1º candidato: 08h20min 
2º candidato: 09h10min 
3º candidato: 10h00min 
4º candidato: 10h50min 
5º candidato: 14h20min 
6º candidato: 15h10min 
7º candidato: 16h00min 
8º candidato: 16h50min 

SESI/RR/ADMINISTRAÇÃO, 
situado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710, 

Aeroporto. 
 

Divulgação do Resultado da Entrevista 10/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Divulgação do Resultado Final 10/08/2021 às 17h Site do SESI/RR 

Obs.: Havendo mais de 08 (oito) candidatos aprovados na Avaliação Teórica, será divulgado posteriormente 

outro calendário incluindo os demais candidatos aprovados para participarem da entrevista. 

 

 


