PROCESSO SELETIVO N.º 002/2017.
O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão, entidade de direito privado criada
nos termos do Decreto–Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946, torna público o processo seletivo para o (s) cargo (s)
contido (s) neste comunicado, com fundamento no Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, e na Resolução nº
035/2015 do Conselho Nacional.

QUADRO DE VAGAS:
Local da vaga: BACABAL/MA.
CARGO

OCUPAÇÃO

N.º DE VAGAS

PROFISSIONAL ESPECIALISTA I

PEDAGOGIA

01

CARGO

OCUPAÇÃO

N.º DE VAGAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

-

01

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL

PEDAGOGIA

01

PROFISSIONAL ESPECIALISTA II

ESPORTE E LAZER

01

CARGO

OCUPAÇÃO

N.º DE VAGAS

PROFISSIONAL ESPECIALISTA II

ESPORTE E LAZER

01

Local da vaga: IMPERATRIZ/MA.

Local da vaga: SÃO LUÍS/MA.

1.

PERFIL / CARGO / FUNÇÃO

1.1.
Todos os cargos exigem conhecimento em Informática básica e experiência profissional mínima de 6 (seis)
meses na área de atuação.
1.2.
São ofertados os seguintes benefícios: Plano de Assistência Médica, Auxílio Alimentação, Previdência
Complementar, Seguro de Vida, Auxílio Funeral, Vale Transporte e Auxílio Creche.
1.2.1. O benefício de Auxílio Alimentação será oferecido para os cargos com jornada de trabalho de 180 horas para
horistas e 220 horas para mensalista.
1.3.
As principais atribuições bem como descrição sumária de cada cargo estão descritas no Anexo II desse
documento.
Cargo

Perfil

Tipo de Contrato

Carga Horária
Mensal

Salário

Profissional
Especialista I Pedagogia

Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em Orientação
Educacional / Gestão Escolar /
Supervisão Pedagógica.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.

Prazo determinado de
06 (seis) meses.

220 horas

R$ 2.922,45
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Professor de
Educação
Infantil /
Ensino
Fundamental Pedagogia

Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Curso Normal Superior ou
Licenciatura em Magistério para os
anos
iniciais
do
Ensino
Fundamental. Experiência mínima
de 6 meses na área de atuação.

Prazo determinado de
05 (cinco) meses.

Até 180 horas

R$ 17,63

Professor de
Educação
Física

Licenciatura em Educação Física.
Experiência profissional mínima de
6 meses na área de atuação.

Prazo determinado de
06 (seis) meses.

Até 180 horas

R$ 25,13

Profissional
Especialista II
- Esporte e
Lazer

Licenciatura Plena em Educação
Física e Registro no CREF.
Experiência mínima de 6 meses
atuando como Profissional de
Educação Física.

Imperatriz: 110
horas

Imperatriz: R$
1.744,77

São Luís: 220
horas

São Luís:
R$ 3.489,56

2.

Imperatriz: Prazo
determinado de 05
(cinco) meses.
São Luís: Prazo
determinado de 06
(seis) meses.

CRONOGRAMA DO SELETIVO.
ETAPA

Inscrição.

DATA

02/10/2017
a
11/10/2017

HORA

LOCAL

8h00min às 11h30min
e das
14h00min às 17h30min

BACABAL: Escola Presidente
Médice, localizado na Rua Frederico
Leda, s/nº, Centro, Bacabal/MA.
IMPERATRIZ: Escola Marly
Sarney, situada na Rua Aquiles
Lisboa,
Bairro
Mercadinho,
Imperatriz/MA.
SÃO LUÍS: Departamento Regional
– Coordenadoria de Gestão de
Pessoas, situado na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/n. º, 1.º
andar, Edifício Casa da Indústria,
Bairro Cohama, São Luís/MA

Prova Objetiva.

14/10/2017

08h30min às 11h30min

BACABAL: Escola Presidente
Médice, localizado na Rua Frederico
Leda, s/nº, Centro, Bacabal/MA.
IMPERATRIZ: Escola Marly
Sarney, situada na Rua Aquiles
Lisboa,
Bairro
Mercadinho,
Imperatriz/MA.
SÃO LUÍS: Departamento Regional
– Coordenadoria de Gestão de
Pessoas, situado na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/n. º, 1.º
andar, Edifício Casa da Indústria,
Bairro Cohama, São Luís/MA

Divulgação do Gabarito da
Prova Objetiva.

16/10/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0
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Resultado da Prova
Objetiva.

17/10/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Convocação para Entrevista

17/10/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

Entrevista

19/10/2017
a
21/10/2017

A partir das 08h00min

BACABAL: Escola Presidente
Médice, localizado na Rua Frederico
Leda, s/nº, Centro, Bacabal/MA.
IMPERATRIZ: Escola Marly
Sarney, situada na Rua Aquiles
Lisboa,
Bairro
Mercadinho,
Imperatriz/MA.
SÃO LUÍS: Departamento Regional
– Coordenadoria de Gestão de
Pessoas, situado na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/n. º, 1.º
andar, Edifício Casa da Indústria,
Bairro Cohama, São Luís/MA

Resultado Final.

23/10/2017

A partir das 16h00min

Site FIEMA
www.fiema.org.br/editais/3/0

2.1.
Será de responsabilidade do candidato a busca pelas informações referentes a cada nova etapa do Processo
Seletivo.
3.

INSCRIÇÃO

3.1.
As inscrições iniciarão no dia 02 de outubro de 2017 e poderão ser realizadas até o dia 11 de outubro,
podendo ser prorrogadas a critério do SESI/MA.
3.2.
Os interessados em participar do processo seletivo deverão se apresentar portando documento de identificação
original, conforme item 10.12. no horário das 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min nos endereços
informados no item 2 apresentando a ficha de inscrição (Anexo I) e 02 cópias do currículo vitae.
3.3.
O SESI/MA dispõe do direito de só acatar inscrição daquele que atender a todos os requisitos exigidos no
presente Processo Seletivo.
3.4.
O candidato que estiver impossibilitado de comparecer para realizar sua inscrição deverá fazer procuração
pública, para este fim, onde ficará explícito o motivo de sua ausência e o nome e do seu representante para a inscrição.
4.

PROVA OBJETIVA.

4.1.
Os candidatos deverão comparecer à Prova Objetiva munidos de carteira de identidade original, comprovante
de inscrição e caneta esferográfica transparente, tinta azul ou preta.
4.2.
A Prova Objetiva será realizada nos endereços, conforme informado no item 2, no dia 14 de outubro de 2017
das 08h30min às 11h30min.
4.3.
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será a avaliação do nível de Conhecimentos
Específicos e Noções de Informática, com questões objetivas de múltipla escolha, segundo conteúdo programático
disposto no Anexo III.
4.3.1.

A Prova Objetiva será composta de:
 25 (vinte e cinco) questões de conhecimento específico, onde cada questão valerá 0,3 (três décimos) de
pontos, totalizando 7,5 (sete e meio) pontos.
 05 (cinco) questões de conhecimento de informática, onde cada questão valerá 0,5 (cinco décimos) de
pontos, totalizando 2,5 (dois e meio) pontos.
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4.3.2. A nota mínima da Prova Objetiva para que o candidato seja considerado aprovado e permaneça no Processo
Seletivo é 5,0 (cinco) pontos.
4.4.
O gabarito oficial da Prova Objetiva será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no
dia 16 de outubro de 2017, a partir das 16h00min.
4.5.
O resultado da Prova Objetiva será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 17
de outubro de 2017, a partir das 16h00min.
5.

ENTREVISTA

5.1.
Os candidatos aprovados na Prova Objetiva serão convocados para Entrevista conforme programação
divulgada no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 17 de outubro de 2017, a partir das
16h00min.
5.2.
A etapa de Entrevista é de caráter classificatório e consiste na verificação de aspectos técnicos e
comportamentais exigidos pelo cargo em questão, seguindo os critérios de avaliação contidos no Anexo IV.
5.3.
A Entrevista terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos e será realizada na data, horário e local divulgados
para cada candidato apto para esta etapa.
5.4.

O candidato que não comparecer à Entrevista receberá nota 0,0 (zero).

5.5.
Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista no horário predeterminado, apresentando documento
de identificação com foto, conforme item 10.11.
5.6.
O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no
dia 23 de outubro de 2017, a partir das 16h00min.
6.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

6.1.

A nota de cada etapa será expressa em números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) a 10 (dez).

6.2.
Para os cargos de Professor de Educação Infantil / Ensino Fundamental, Professor de Ensino Médio e
Profissional Especialista II – Esporte e Lazer o resultado final será obtido pela média aritmética simples da Prova
Objetiva e Entrevista, somadas e dividas por 02 (dois).
6.2.1.

A nota mínima do Resultado Final para que o candidato seja considerado aprovado é 7,0 (cinco) pontos.

6.3.
A classificação dos aprovados neste processo seletivo será definida de acordo com a ordem decrescente das
médias gerais deste processo de seleção de pessoas.
7.
7.1.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
Os critérios utilizados para desempate serão, na ordem indicada:
 1º: Maior nota na Prova Objetiva.
 2º: Maior nota na Entrevista
 3º: Maior idade.

8.

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

8.1.
O SESI sempre se pautou pela não discriminação de qualquer deficiência e pela inserção social,
independentemente de limitações físicas.
8.2.
O candidato com deficiência deverá, no ato de sua inscrição, declarar-se como tal, comprovando sua
deficiência por meio de laudo médico, emitido nos últimos doze meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
8.3.
O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.
8.4.
O candidato que se declarar pessoa com deficiência deverá submeter-se a exame médico promovido pelo SESI,
antes da realização da admissão, que verificará sobre a sua condição, bem como a compatibilidade entre as atribuições
do cargo e a referida deficiência.
8.5.
O não comparecimento ou a reprovação no exame médico acarretará perda do direito à vaga reservada ao
candidato em tais condições.
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8.6.
O candidato com deficiência reprovado no exame médico, em virtude de incompatibilidade da deficiência com
as atribuições do cargo, será eliminado do processo de seleção.
9.

ADMISSÃO.

9.1.
Os candidatos aprovados serão admitidos em ordem classificatória, de acordo com o número de vagas, quando
se caracterizar a necessidade efetiva e ficam comprometidos a assumir suas funções no SESI/MA apenas após a
assinatura do contrato de trabalho.
9.2.
O candidato será eliminado do Processo Seletivo se, a qualquer tempo, for verificado que ele não atende a
qualquer dos requisitos estabelecidos nas regras deste processo seletivo.
10.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

10.1.
A inscrição do candidato, bem como sua participação no processo seletivo, caracteriza o pleno conhecimento
sobre as instruções contidas neste comunicado, bem como expressa seu aceite com relação aos termos deste.
10.2.

Não caberá recurso para os resultados de qualquer etapa deste Processo Seletivo.

10.3.
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de publicação dos candidatos
aprovados. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Superintendência Regional do SESI.
10.4.
A convocação do candidato aprovado será realizada através do site da FIEMA, devendo o candidato se
apresentar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Será automaticamente
eliminado o candidato que não comparecer ao término do prazo estabelecido.
10.5.
O candidato que, no momento da convocação, desistir da vaga, deverá informar sua desistência por meio de
Declaração (Anexo V).
10.6.
Fica assegurado ao SESI/MA o direito de cancelar o processo seletivo antes da assinatura da CTPS, desde que
devidamente justificado.
10.7.
A participação de candidato que já possua vínculo empregatício com o SESI/MA somente será permitida desde
que o mesmo possua enquadramento salarial igual ou inferior ao da vaga para a qual está se candidatando, em respeito
ao Art.7º, inciso VI, da Constituição Federal.
10.8.
O candidato deverá responsabilizar-se por tomar conhecimento do local, data e horário de realização de cada
uma das provas deste processo, e de todas as suas alterações.
10.9.
Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas
deste processo de seleção.
10.10.

Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso de candidatos nos locais de prova após o seu início.

10.11. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos que, por lei federal, valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997).
10.12. Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura
do portador.
10.13. Não serão aceito como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
10.14.

Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

10.15. É de responsabilidade do candidato informar ao SESI/MA qualquer alteração de endereço ou número de
telefone.
10.16.

O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos em 01 (uma) via para admissão:
 Currículo atualizado;
 Cópia autenticada do comprovante de escolaridade;
 Cópia autenticada do comprovante de experiência profissional;

PROCESSO SELETIVO SESI Nº 002/2017

Página 5

 Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser emitida através do seguinte endereço eletrônico:
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;
 Cópia da carteira de identidade;
 Cópia do CPF;
 Cópia e original da carteira de habilitação profissional, tais como: CREA, CRC, OAB etc., se forem o caso;
 Documento do respectivo órgão de classe certificando que o profissional está quite com suas obrigações e
habilitado para exercer a profissão, quando for necessário;
 Cópia do Certificado de Reservista, para pessoas do sexo masculino;
 Cópia e original do comprovante de residência;
 Certidão do PIS (emitido pela Caixa Econômica Federal), em caso de reemprego;
 Cópia e original da Carteira Nacional de Habilitação, caso o cargo seja de Motorista;
 Cópia e original da Certidão de Casamento, caso seja casado;
 Cópia e original de Certidão de Nascimento dos dependentes, caso existam;
 Cópia e original da Caderneta de Vacinação da criança com até seis anos de idade, se for o caso;
 Atestado de Saúde Física e Mental;
 Declaração de matrícula e frequência escolar do dependente com idade entre sete e quatorze anos se for o
caso;
 Cópia e original do Comprovante de pagamento de contribuição sindical, caso não haja registro na CTPS;
 Cópia e original do documento de qualificação de dependência econômica, para fins trabalhistas,
previdenciários e de imposto de renda, para o menor enteado e para o menor que esteja sob sua tutela e não
possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, se for o caso;
 Foto 3 x 4.
10.16.1. Para fins de comprovação da escolaridade, o candidato deverá apresentar a cópia do diploma acompanhado do
histórico escolar devidamente autenticada em cartório.
10.16.2. Para fins de comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar a cópia autenticada do
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em Contrato de Prestação de Serviços ou em
declaração original em papel timbrado da empresa, referente ao cargo e sendo esta assinada pelo proprietário ou
representante legal da empresa, onde deverá ser reconhecida firma, constando o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante ou Termo de Compromisso de Estágio. No caso de Regime Estatutário,
declaração que comprove o vínculo de trabalho ou emprego com a descrição das atividades desenvolvidas.
10.16.3. Deverá constar a data de início e fim do período laboral no caso da apresentação do Contrato de Prestação de
Serviços ou declaração original em papel timbrado da empresa.
10.17. Para efeito de deferimento de inscrição serão consideradas as três últimas experiências profissionais dos
candidatos, ocorridas nos últimos oito anos.
10.18. Para o cargo de Profissional Especialista I do município de Bacabal o contrato de trabalho será por prazo
determinado de 06 meses. Poderá o mesmo transformar-se em indeterminado ou também ser prorrogado pelo mesmo
período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos casos em que houver candidato em cadastro de reserva
ativo para prazo indeterminado.
10.19. Para o cargo de Professor de Educação Infantil / Ensino Fundamental do município de Imperatriz o contrato de
trabalho será por prazo determinado de 05 meses. Poderá o mesmo transformar-se em indeterminado ou também ser
prorrogado pelo mesmo período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos casos em que houver candidato
em cadastro de reserva ativo para prazo indeterminado.
10.20. Para o cargo de Professor de Educação Física do município de Imperatriz o contrato de trabalho será por prazo
determinado de 06 meses. Poderá o mesmo transformar-se em indeterminado ou também ser prorrogado pelo mesmo
período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos casos em que houver candidato em cadastro de reserva
ativo para prazo indeterminado.
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10.21. Para o cargo de Profissional Especialista II do município de Imperatriz o contrato de trabalho será por prazo
determinado de 05 meses. Poderá o mesmo transformar-se em indeterminado ou também ser prorrogado pelo mesmo
período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos casos em que houver candidato em cadastro de reserva
para prazo indeterminado de outro Processo Seletivo.
10.22. Para o cargo de Profissional Especialista II do município de São Luís o contrato de trabalho será por prazo
determinado de 06 meses. Poderá o mesmo transformar-se em indeterminado ou também ser prorrogado pelo mesmo
período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos casos em que houver candidato em cadastro de reserva
ativo para prazo indeterminado.
10.23. O colaborador desenvolverá suas atividades de segunda-feira a sábado, de acordo com a necessidade da
Instituição.
10.24.

O candidato deverá ter disponibilidade para viagens a trabalho, por todo território nacional.

10.25. Após o recebimento do encaminhamento para realização do exame médico admissional, o candidato deverá
iniciá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.26. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Processo
Seletivo e em outros comunicados a serem publicados, das quais não poderá haver alegação de desconhecimento.
10.27.

Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência Regional do SESI/MA.

São Luís, 02 de outubro de 2017.

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional do SESI/MA.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo N.º 002/2017
CARGO: _________________________________________________________________________________
(Favor preencher todos os campos apresentados neste formulário. Utilize letra de forma).
❏ São Luís

LOCAL DA VAGA:

❏ Bacabal

❏ Imperatriz

1. Dados pessoais
Nome: __________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/______ CPF: _________________________ RG: ___________________________
Endereço:________________________________________________________________________________________
Telefone Fixo: ___________________ Celular: ___________________Telefone para recado: ____________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________
2. Informações adicionais
É deficiente?
❏ Não

❏ Sim

Tipo de deficiência: ____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações são verdadeiras e que recebi o meu comprovante de
inscrição referente a este Processo Seletivo.
São Luís/MA, ________ de ___________________ de ____________.
_____________________________________________________
Assinatura do Candidato

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO RG Nº
PROCESSO SELETIVO: Nº 002/2017 – ___________________/MA
NOME DO CANDIDATO:
CARGO:
O Serviço Social da Indústria, SESI/MA, realizará a Prova Objetiva no dia 14 de outubro de 2017. O candidato deverá
comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. O candidato que chegar após o
horário de início - 08h30min - não realizará a prova e estará, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.
ATENÇÃO
No dia da realização da prova o candidato deverá portar, apenas:
 Este comprovante de inscrição (entregar ao fiscal);
 Documento de identificação original;
 Caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.
O descumprimento de qualquer item de obrigação do candidato acarretará na sua eliminação do processo seletivo.
Responsável pela inscrição:
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ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO
Professor de Educação Física
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas da área de atividades físicas /esportivas e/ou culturais, nas séries
de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, participar de reuniões
administrativas, de planejamento pedagógico de curso, de acordo com as diretrizes educacionais estabelecidas pelo
MEC, acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem de atividades físicas esportivas e/ou culturais, assim
como apresentações dos participantes em jogos e festividades.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO: Dedicar-se à preparação de planos de aulas; selecionar e organizar o
material didático; Dedicar-se à preparação física de crianças, jovens e adultos, também à preparação física e mental
(individual e coletiva) de atletas e desportistas; Aplicar exercícios práticos e complementares; Elaborar, aplicar e
corrigir provas e exercícios; Registrar as matérias dadas e os trabalhos efetuados; Identificar e encaminhar situações
relacionadas às crianças e adolescentes em risco pessoal e / ou social e/ou que necessitem de suporte para superar
dificuldades e contextos; Propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos pais e / ou dos
responsáveis; Desenvolver ações socioeducativas junto às crianças, adolescentes, famílias e comunidade,
complementando o trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que
possibilitem a superação dos problemas e conflitos existentes; Desenvolver atividades nas modalidades de: natação,
voleibol, basquete, Futebol, Atletismo, Tênis de Mesa, Futsal, Jui-Jitsu, Judô, Karatê, Kung Fu, Natação, Xadrez,
Dama, ginastica rítmica e outras correlatas. Encarregar-se da direção técnica de equipes desportistas; Realizar avaliação
física para alunos das Unidades do SESI; Interpretar e ensinar as técnicas desportivas; Assistir atletas nas competições
esportivas; Organizar, dirigir e promover os esportes nas especialidades necessárias; Organizar e planejar associações
desportivas, atléticas ou grêmios; Fazer pesquisas no campo do esporte; Avaliar, planejar, definir indicações e
contraindicações, considerar fatores de risco para a prática e pela prática de atividades físicas, bem como estratégias e
metodologias; Prescrever, organizar, adequar, dirigir, desenvolver e ministrar programas de atividades físicas e de
exercícios físicos na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; Desenvolver pesquisa e investigação científica
na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; Realizar palestras com temas voltados para a vida saudável;
Participar nos eventos das empresas e comunidade (ações comunitárias) como professores orientadores de atividades na
área de lazer; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; Ministrar
palestras e atividades educativas em curso de Educação Continuada.
Professor de Educação Infantil / Ensino Fundamental - Pedagogia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar disciplina(s) às séries do ensino infantil e/ou ensino fundamental,
participando de reuniões administrativas e pedagógicas, da elaboração do projeto pedagógico e do planejamento do
curso de acordo com as diretrizes educacionais estabelecidas pelo MEC.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO: Acompanhar, orientar e avaliar alunos, transmitindo aos responsáveis
os resultados; Desenvolver, orientar e acompanhar atividades de planejamento pedagógicas e recreativas; Elaborar e
executar projetos que visam uma melhor qualidade no ensino aprendizagem dos educandos da unidade de ensino.
Elaborar provas na sua área de atuação; Estimular o desenvolvimento integral e harmonioso do aluno; Manter
atualizados os registros das atividades exercidas em sala de aula e pedagógicos; Participar de bancas examinadoras de
processo seletivo; Participar de equipes multidisciplinares, possibilitando aos clientes e usuários do SESI/MA o
desenvolvimento harmônico nos aspectos físico, mental, social, cognitivo, emocional e a redução do índice de
repetência, assegurando os resultados; Participar, coordenar, orientar e acompanhar reuniões pedagógicas com os
responsáveis, a direção e o grupo docente; Preparar, planejar e ministrar aulas na educação infantil, ensino fundamental
e/ou no Programa de Educação de Jovens e Adultos do ensino fundamental; Ministrar palestras e atividades educativas
em curso de Educação Continuada; Realizar outras atividades correlatas; Trabalhar seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente.
Profissional Especialista I - Pedagogia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar, avaliar e coordenar a construção e reconstrução de projetos pedagógicos da
entidade SESI para as unidades escolares com suas respectivas equipes; participar da implantação de instrumentos
normativos, de procedimentos e de rotinas das unidades; exercer supervisão de equipes. Promover a orientação
educacional de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a expressar-se, resolver problemas e as
atividades da vida diária, desenvolver habilidades, atitudes e valores. Realizar atividades como: planejar, avaliar,
pesquisar e divulgar conhecimentos, transformando-os em práticas aplicadas ao ambiente escolar. Viabilizar o trabalho
pedagógico coletivo e agir como facilitador na comunicação entre todas as comunidades educacionais formadas pela
entidade SESI e seus parceiros.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO: Participar do planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação
de planos, programas e projetos de educação, no respectivo campo de atuação, realizando análises, emitindo pareceres,
executando a adoção de métodos, instrumentos, técnicas, equipamentos e material didático ligados ao ensino e à
atualização tecnológica. Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as
necessidades da instituição e dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais; Participar na
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orientação, desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas em novas tecnologias referentes ao seu campo de
atuação, organizando e participando de eventos de natureza educacional com caráter científico e tecnológico; Participar
de ações junto às empresas visando a divulgação dos produtos e serviços da Entidade e a sensibilização dos clientes
para a sua adoção; Planejar e ministrar aulas teóricas e práticas, na educação infantil e ensino fundamental - anos
iniciais; Identificar necessidades de capacitação técnico-pedagógica dos docentes, propondo ações necessárias e
coordenando programas de desenvolvimento na área didático-pedagógica para capacitação dos docentes da unidade;
Monitorar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos da unidade, emitindo comunicados e coordenando
reuniões informativas sobre os desempenhos obtidos à Direção e responsáveis; Participar com a Direção, coordenação e
demais técnicos, do planejamento, organização, controle, avaliação e integração das atividades da Unidade; Verificar os
registros escolares sob a responsabilidade do docente; Realizar encontros periódicos para reuniões pedagógicas, visando
o planejamento de ensino e ciclos de estudos; Supervisionar os ambientes de ensino quanto a sua organização e
utilização; Promover reuniões juntamente com a coordenação técnica, docentes e famílias, para intercâmbio de
informações globais referentes ao aluno com a finalidade de melhor orientá-lo em suas dificuldades; Participar de
encontros, palestras, seminários e outros eventos que venham contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e
profissional, promovidos ou não pela Instituição; Emitir parecer técnico sobre assuntos de Educação; Zelar pelo
patrimônio físico, bem como pelos aspectos moral e ético que norteiam a Instituição; Executar outras atividades
correlatas.
Profissional Especialista II - Esporte e Lazer
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Aprofundar, desenvolver e/ou implementar métodos e técnicas de trabalho objetivando
proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria por meio de programas de Qualidade de
Vida ,como atividades físicas, ginástica laboral, jogos do SESI, formação esportiva, circuito do bem-estar e demais
atividades constante do portfólio da Promoção da Saúde.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO: Dedicar à preparação física de crianças, jovens e adultos, assim como
a preparação física e mental (individual e coletiva) de atletas e desportistas; Encarregar-se da direção técnica de equipes
desportistas; Realizar avaliação física para os usuários da Unidade do SESI; Interpretar e ensinar as técnicas
desportivas; Assistir os atletas nas competições esportivas; Organizar, dirigir e promover esportes e lazer; Organizar e
planejar associações desportivas, atléticas ou grêmios; Fazer pesquisas no campo do esporte; Desenvolver ações de
orientação junto à população, sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis, objetivando aumentar os níveis
populacionais de atividade física e reduzir fatores de risco para doenças não transmissíveis; Mapear, apoiar, consolidar
e criar ações de atividade física e de exercícios físicos nos serviços de Atenção Básica e estratégia de Saúde da Família;
Avaliar, planejar, definir indicações e contraindicações, considerar fatores de risco para a prática e pela prática de
atividades físicas, bem como estratégias e metodologias; Prescrever, organizar, adequar, dirigir, desenvolver e ministrar
programas de atividades físicas e de exercícios físicos na área de especialidade ou de forma interdisciplinar;
Desenvolver pesquisa e investigação científica na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; Orientar atividades
físicas por meio de ginástica laboral nas empresas; Realizar cursos e palestras com temas voltados para a vida saudável
nas empresas; Realizar massagens express nas empresas e nas entidades do Sistema FIEMA; Participar nos eventos das
empresas e comunidade (ações comunitárias) como orientadores na área de lazer; Trabalhar seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; Ministrar palestras, atividades educativas e curso de
Educação Continuada; Atuar como disseminador nas empresas maranhenses ofertando produtos e serviços da entidade;
Apresentar os serviços de soluções em vida saudável nas empresas maranhenses objetivando estabelecimento de novos
contratos; Realizar outras atividades correlatas.

PROCESSO SELETIVO SESI Nº 002/2017

Página 10

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor de Educação Física
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física: Histórico, Características e Importância Social.
Ordenamentos legais da educação física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da
Cultura e do Desporto. Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, construtivista,
crítico-emancipatória, concepção de aulas, aptidão física e crítico–superadora. 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. Conteúdos 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. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes.
Esportes sobre rodas. Técnicas e 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. Paradigmas da
Educação. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica:
currículo escolar, planejamento e avaliação, interação professor/aluno, recursos didáticos. Interdisciplinaridade e
Transversalidade: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, cultura étnico-racial, trabalho e
consumo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Desafios da Educação Brasileira:
analfabetismo, evasão, repetência, qualidade de ensino. Formação e valorização do professor. Educação
inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação e Evolução histórica da Educação Brasileira.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos para ambiente
Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de apresentação (Power Point). Conceitos de
internet: protocolos Web (http e https), navegação na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio
Eletrônico.(Gmail).
Professor de Educação Infantil / Ensino Fundamental - Pedagogia
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: A Música nas séries iniciais do Ensino Fundamental: comunicação e expressão
por meio da linguagem musical. O Trabalho com as Artes Visuais nas séries iniciais do Ensino Fundamental: o fazer
artístico e apreciação em artes visuais. A função social da escrita: Alfabetização e letramento. Processo de alfabetização
e sua contextualização histórica. Alfabetização: diferentes paradigmas. Concepções teóricas metodológicos da
alfabetização: Métodos de alfabetização. Leitura e escrita na alfabetização (gêneros e tipologias textuais). Os
conhecimentos sobre Ciências, Geografia e História nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental: organização dos grupos
e seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; objetos e processos de transformação; a cartografia
como instrumento na aproximação dos lugares; pluralidade cultural - povos e etnias; os seres vivos; o ar e a água; lixo e
reciclagem; conservação do meio ambiente; corpo humano. Os Conhecimentos Matemáticos nas Séries iniciais do
Ensino Fundamental: números e sistema de numeração; grandezas e medidas; localização, espaço e forma; operações
fundamentais; frações; noções de estatística. Paradigmas da Educação. A função social da escola. O projeto políticopedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação
professor/aluno, recursos didáticos. Interdisciplinaridade e Transversalidade: ética, saúde, meio ambiente, orientação
sexual, pluralidade cultural, cultura étnico-racial, trabalho e consumo. Teóricos da Educação (Vygotsky e Piaget ). A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Desafios da Educação Brasileira: analfabetismo, evasão,
repetência, qualidade de ensino. Formação e valorização do professor. Educação
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos para ambiente
Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de apresentação (Power Point). Conceitos de
internet: protocolos Web (http e https), navegação na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio
Eletrônico.(Gmail).
Profissional Especialista I - Pedagogia
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: A Supervisão Escolar e a Orientação Educacional: Concepção e prática. Aspectos
do trabalho cotidiano do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional - A postura ética no trabalho. A ação
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educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto escolar. A visão crítica do supervisor escolar sobre o
trabalho desenvolvido pela escola. A integração do trabalho do supervisor escolar e do orientador educacional com os
demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do profissional no treinamento e aperfeiçoamento das
equipes escolares. Funções e responsabilidades do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional: pedagógicas,
administrativas, técnicas e político-sociais. Lideranças e relações humanas no trabalho: tipos de lideranças, mecanismos
de participação, normas e formas organizativas facilitadora da integração grupal. Organização do trabalho na escola:
articulação da ação supervisora com as diferentes instâncias e agentes educativos na construção da cidadania e na
melhoria da qualidade do ensino; Legislação Educacional: Constituição Federal (arts. 205 a 214). Lei nº 9.394/96 –
Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Referenciais Curriculares para a Educação Infantil.
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental Parâmetros Curriculares do Ensino Médio. Diretrizes
Nacionais da Educação de Jovens e Adultos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos para ambiente
Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de apresentação (Power Point). Conceitos de
internet: protocolos Web (http e https), navegação na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio
Eletrônico.(Gmail).
Profissional Especialista II - Esporte e Lazer
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 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; Danças: ritmo e expressão, dança e cultura popular, danças e coreografias associadas a manifestações
musicais; Esportes: individuais – atletismo, natação. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei,
handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização
de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginástica: conceitos e organização de séries de treinamento para a
saúde. Ginástica laboral. Exercícios resistidos em aparelhos de musculação: prescrição e avaliação das capacidades
físicas para o treino com pesos; Capacidades Coordenativas: coordenação, percepção, equilíbrio, agilidade, lateralidade.
Valências Físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade. Avaliação física. Atividade Física para grupos especiais:
cardiopatas, hipertensos, diabéticos. Atividade Física Adaptada a pessoas com deficiência. Esportes adaptados para
pessoas com deficiência intelectual, visual, física e paralisias cerebrais.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais Windows:
organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle. Aplicativos para ambiente
Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de apresentação (Power Point). Conceitos de
internet: protocolos Web (http e https), navegação na internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio
Eletrônico.(Gmail).
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ANEXO IV - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

Na etapa de Entrevista, o candidato será avaliado quanto a aspectos técnicos (conhecimentos e experiência
profissional) e aspectos comportamentais (habilidades e atitudes exigidas para o cargo).
Após a entrevista, o candidato será pontuado em cada uma das competências predefinidas pelos entrevistadores,
considerando o nível de proficiência apresentado durante a avaliação, conforme tabela abaixo:

ESCALA

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Atende com destaque

Supera expectativas na apresentação da competência.

1,00

Atende plenamente

Apresenta a competência em nível compatível ao padrão requerido.

0,75

Atende parcialmente

Apresenta indicativos da competência, porém, em nível abaixo do padrão requerido.

0,50

Não atende

Não apresenta indicativos da competência.

0,00

Nota final da entrevista =

Nota do entrevistador 1 + Nota do Entrevistador 2 + Nota do entrevistador n
Número de Entrevistadores
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

Eu,_______________________________________________, RG nº _______________________ declaro abrir
mão da vaga para o cargo de __________________________________________________, regido pelo Processo
Seletivo nº 002/2017 do SESI, em virtude de não ter disponibilidade.

_____________/ MA, _____ de _________________de 2017.

___________________________________________________
Assinatura
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