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PROCESSO SELETIVO N.º 001/2014.  

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 01/2009 do Conselho Nacional. 

Local da vaga: BACABAL/MA. 

QUADRO DE VAGAS: 

CARGO DISCIPLINA Nº DE VAGAS 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA INGLESA 01 

1. PERFIL DO CARGO E FUNÇÃO REQUISITADA. 

 Cargo: Professor de Ensino Fundamental. 

 Disciplina: Língua Inglesa. 

 Vaga (s): 01 (uma) – Contrato por prazo determinado – 05 (cinco) meses. 

 Vaga (s) PCD: - 

 Escolaridade: Ensino Superior Completo em Língua Inglesa. 

 Conhecimentos Específicos: Conhecimentos do pacote MS Office. 

 Experiência Mínima: 06 (seis) meses na área. 

 Principais Atribuições: Desenvolver, orientar, coordenar e acompanhar atividades de 

planejamento pedagógicas e recreativas; preparar, planejar e ministrar aulas na educação 
de ensino fundamental; acompanhar, orientar e avaliar alunos, transmitindo aos 

responsáveis os resultados; estimular o desenvolvimento integral e harmonioso do aluno; 
participar, coordenar, orientar e acompanhar reuniões pedagógicas com os responsáveis, a 
direção e o grupo docente; participar de bancas examinadoras de processo seletivo; 
elaborar provas de sua área de atuação, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade, e proteção ao meio ambiente. 

 Remuneração: 12,90 hora/aula (doze reais e noventa centavos). 

 Carga Horária: até 180 (cento e oitenta) horas. 

2. INSCRIÇÃO. 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 22 de janeiro de 2014, podendo ser 
prorrogadas a critério do SESI/MA. 

2.2. As inscrições serão realizadas no SESI/BACABAL/MA, situado à Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, 

Bacabal/MA, nos horários de 08h00min às 11h30min, e das 14h00min às 17h30min. 

2.3. Os interessados em participar do processo seletivo deverão realizar a inscrição no período, local e 
horários pré-estabelecidos, preencher a ficha de inscrição (Anexo I), comprovar a escolaridade e 
experiência profissional, apresentando os seguintes documentos originais: Ficha de Inscrição do 
Processo Seletivo preenchida, Diploma acompanhado do Histórico Escolar, 02 (duas) cópias do 
Currículo Atualizado, RG, CPF, Certificado de Reservista (para sexo masculino) e Certidão de 
Quitação Eleitoral, obtida através do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm; além de comprovar conhecimentos 
específicos, exigidos no Item 1 deste processo seletivo. 

2.4. Para fins de comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar documentos 
originais, seja 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, sendo esta assinada pelo 
proprietário ou representante legal da empresa, onde deverá ser reconhecida firma, constando o número 

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm
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do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, 
declaração que comprove o vínculo de trabalho ou emprego com a descrição das atividades 

desenvolvidas. 

2.5.  Para efeito de deferimento de inscrição serão consideradas as três últimas experiências 
profissionais dos candidatos, ocorridas nos últimos oito anos. 

2.6.  O SESI/BACABAL/MA dispõe do direito de só acatar inscrição daquele que atender a todos os 
requisitos exigidos no presente Processo Seletivo. 

2.7.  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 do seu 

representante para a inscrição. 

3. PROVA OBJETIVA. 

3.1. A Prova Objetiva será realizada no dia 24 de janeiro de 2014 das 14h00min às 17h00min, 
no SESI/BACABAL/MA, situado à Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, Bacabal/MA. 

3.2. Os candidatos deverão comparecer à Prova Objetiva munidos de carteira de identidade, 
comprovante de inscrição e caneta azul ou preta. 

3.3.  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 
o conteúdo programático disposto no Anexo II. 

3.3.1.  A Prova Objetiva será composta de 20 (vinte) questões, onde cada questão valerá 0,5 (meio) 
ponto, totalizando 10 (dez) pontos. 

3.3.2. A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na Prova Objetiva é 7,0 (sete). 

3.4. O gabarito oficial da Prova Objetiva será divulgado no site do Sistema FIEMA 
http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 27 de janeiro de 2014 a partir das 15h00min. 

3.5. O resultado da Prova Objetiva será divulgado no site do Sistema FIEMA 

http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 28 de janeiro de 2014, a partir das 15h00min. 

4. Divulgação do Tema da Prova Pratica: 

4.1.1.  Divulgação do Tema da Prova Prática, mediante as seguintes condições: 

4.1.2. Os aprovados para o (s) cargo (s) de Professor de Ensino Fundamental de Língua Inglesa, deverão 
acessar o site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 28 de janeiro de 2014, a partir das 
17h30min para conhecimento do Tema da Prova Prática. É de responsabilidade de o candidato 
acompanhar a divulgação do Tema da Prova Prática, que permanecerá até o dia 05 de fevereiro de 
2014 e outras informações pertinentes a esse Processo Seletivo. 

4.1.3.  No momento da Prova Prática o candidato que desconhecer o Tema divulgado, será 

automaticamente eliminado do processo seletivo. 

4.1.4. A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na Prova Prática é 7,0 (sete). 

5. Realização da prova prática de caráter eliminatório e classificatório, mediante as 
condições a seguir: 

5.1.  Prova Prática Eliminatória: o SESI/MA reserva-se o direito de convocar apenas os primeiros 10 
(dez) colocados na prova objetiva. 

5.2. A prova consistirá de atividade prática relacionada às atribuições específicas do cargo e será 

realizada de acordo com as condições deste subitem; 

5.2.1. Será divulgado no site da FIEMA http://www.fiema.org.br/editais/3/0  e no mural da secretaria do 
SESI/BACABAL/MA, dia 28 de janeiro de 2014, a partir das 17h30min, o local, a data e o horário com 
os nomes dos aprovados para realização da Prova Prática; 

5.2.2. Cada candidato terá, no máximo, trinta minutos para a realização da prova prática e os indicadores 
como segue no anexo III; 

5.2.3. A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na prova prática é 7,0 (sete). 

 

http://www.fiema.org.br/editais/3/0
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6.  ANÁLISE DE PERFIL E ENTREVISTA. 

6.1.  Os candidatos aprovados na Prova Objetiva e Prova Prática serão convocados para a Análise de 
Perfil e Entrevista conforme programação divulgada no site do Sistema FIEMA 
http://www.fiema.org.br/editais/3/0 no dia 05 de fevereiro de 2014. 

6.2.  A etapa de Análise de Perfil e 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. 

6.3. A Análise de Perfil e Entrevista terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos. 

6.4. A etapa de Análise de Perfil e Entrevista será realizada em dois momentos distintos, mediante as 
condições a seguir: 

6.4.1. A Análise de Perfil consiste no preenchimento de um questionário online sobre características 

comportamentais do candidato. O link será enviado para o e-mail do candidato logo após a divulgação da 

convocação para a Análise de Perfil e Entrevista. 

6.4.2. O candidato terá o prazo máximo de 24 horas para responder o questionário, contadas a partir do 
horário de envio do e-mail.  

6.4.3. Ao finalizar o questionário, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) do Sistema FIEMA 
automaticamente terá acesso ao relatório sobre o perfil do candidato, o qual será utilizado como parte 
integrante do processo de Entrevista. 

6.4.4. O candidato que não responder ao questionário no prazo estabelecido receberá nota 0,0 (zero) 
referente à Análise de Perfil. 

6.4.5. Caso o candidato já tenha realizado a Análise de Perfil para qualquer outro seletivo do Sistema 
FIEMA, em período não superior a 6 (seis) meses, não será necessário o preenchimento de novo 
questionário, devendo o candidato apenas comparecer à entrevista na data e horário divulgados na 
convocação.  

6.5. A Entrevista será realizada pelo(s) representante(s) da Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

(COGEP) do Sistema FIEMA juntamente com o(s) representante(s) da área requisitante da vaga, na data, 
horário e local divulgados para cada candidato. 

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

6.7.  Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista no horário predeterminado, 
apresentando documento de identificação. 

6.8. O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do Sistema FIEMA http://www 

fiema.org.br/editais/3/0 no dia 12 de fevereiro de 2014, a partir das 15h00min. 

7. CRONOGRAMA DO SELETIVO. 

ETAPA DATA HORA LOCAL 

Inscrição. 13 e 22/01/2014 

08h00min às 11h30min  

e das  

14h00min às 17h30min 

SESI/BACABAL/MA, situado à 

Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, 
Bacabal/MA. 

Prova Objetiva. 24/01/2014 14h00min às 17h00min 

SESI/BACABAL/MA, situado à 

Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, 
Bacabal/MA. 

http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www/
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Divulgação do 
Gabarito da Prova 

Objetiva. 

27/01/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 
no mural do SESI/BACABAL/MA. 

Resultado da Prova 
Objetiva. 

28/01/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 
no mural do SESI/BACABAL/MA. 

Convocação dos 
candidatos para 

prova prática. 

28/01/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 

no mural do SESI/BACABAL/MA. 

Prova Prática 31/01/2014 

08h00min às 11h30min  

e das  

14h00min às 17h30min 

SESI/BACABAL/MA, situado à 
Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, 

Bacabal/MA. 

Resultado da Prova 
Prática. 

04/02/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 
no mural do SESI/BACABAL/MA. 

Convocação para 

Análise de Perfil e 

Entrevista. 

05/02/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 
no mural do SESI/BACABAL/MA. 

Análise de Perfil. 06/02/2014 

Realização no prazo 
máximo de 24 horas a 

partir do horário de 
envio do e-mail. 

Link enviado para o e-mail do 
candidato. 

Entrevista. 
10/02/2014 

a 

11/02/2014 

08h00min às 12h00min 
e das  

14h00min às 18h00min 

SESI/BACABAL/MA, situado à 
Rua Frederico Leda, s/nº, Centro, 

Bacabal/MA. 

Resultado Final. 12/02/2014 A partir das 15h00min 

Site do Sistema FIEMA 

www.fiema.org.br/editais/3/0 e 
no mural do SESI/BACABAL/MA. 

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

8. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 

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

http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www.fiema.org.br/editais/3/0
http://www.fiema.org.br/editais/3/0
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8.2. O resultado final será obtido pela média aritmética simples da Prova Objetiva, Prova Prática e 
Análise de Perfil e Entrevista, somadas e dividas por 03 (três). A classificação dos aprovados neste 

processo seletivo será definida de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de 
seleção de pessoas.  

8.3. A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado neste Processo Seletivo é 
7,0 (sete). 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 

9.1. Os critérios utilizados para desempate serão, na ordem indicada:  
 

 1º: Maior nota na Prova Prática. 

 2º: Maior nota na Análise de Perfil e Entrevista. 

 3º: Maior nota na Prova Objetiva. 

 4º: Maior idade. 

10. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. 

10.1. O SESI sempre se pautou pela não discriminação de qualquer deficiência e pela inserção social, 

independentemente de limitações físicas. 

10.2. 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). 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. O não comparecimento ou a reprovação no exame médico acarretará perda do direito à vaga 
reservada ao candidato em tais condições. 

10.6. 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. 

11. ADMISSÃO. 

11.1. 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/BACABAL/MA somente após a assinatura do contrato de trabalho. 

11.2.  O candidato será eliminado do Processo Seletivo se, a qualquer tempo, for verificado que ele não 
atende a qualquer um dos requisitos estabelecidos nas regras deste processo seletivo. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

12.1. 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. 

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

12.3. O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de publicação dos 
candidatos aprovados. Este prazo pode ser prorrogado por igual período, a critério da Superintendência 
Regional. 

12.4. A convocação do candidato aprovado será realizada através do site do Sistema FIEMA, devendo o 
candidato se apresentar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
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horas. Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer ao término do prazo 
estabelecido. 

12.5. O candidato que, no momento da convocação, desistir da vaga, deverá informar sua desistência 
por meio de Declaração (Anexo VI). 

12.6. Fica assegurado ao SESI/MA o direito de cancelar o processo seletivo antes da assinatura da 
CTPS, desde que devidamente justificado. 

12.7. A participação de profissionais que já possuam vínculo empregatício com alguma das empresas 
integrantes do Sistema FIEMA é permitida, no entanto, em caso de aprovação neste processo seletivo, o 
candidato deverá optar pelo vínculo que deseja manter. 

12.8. 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. 

12.9. 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. 

12.10. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas deste processo de seleção. 

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

12.12. 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). 

12.13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o comprovante de inscrição devidamente 
assinado e carimbado pelo SESI/BACABAL/MA, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 

expedido há, no máximo, trinta dias. 

12.14. Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem dúvidas relativas à fisionomia ou 

à assinatura do portador. 

12.15. Não serão aceitos 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. 

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

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

12.18. 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; 

 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; 

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm
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 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. 

12.19. O contrato de trabalho será firmado por prazo determinado de 05 (cinco) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período. 

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

12.21. 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. 

12.22. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste 

comunicado e em outros comunicados a serem publicados, das quais não poderá haver alegação de 
desconhecimento. 

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

 

São Luís, 13 de janeiro de 2014. 
 

Roseli de Oliveira Ramos 
Superintendente Regional do SESI/MA. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO N.º 001/2014 – BACABAL/MA 
 

CARGO: ____________________________________________________________________ 

(Favor preencher todos os campos apresentados neste formulário. Utilize letra de forma). 

1. Dados pessoais 

Nome: ______________________________________________________________________________  

Data de Nascimento: _____/_____/______ CPF: ____________________ RG: ____________________  

Endereço:____________________________________________________________________________ 

Telefone: (     )_________________ Celular: ________________________ Recado: ________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________ 

2. Escolaridade 

❏ Ensino Médio Completo 

❏ Curso Técnico    Área: _______________________________ Conclusão: _______ 

❏ Ensino Superior Incompleto  Área: _______________________________  

❏ Ensino Superior Completo  Área: _______________________________ Conclusão: _______ 

❏ Pós-Graduação Incompleta  Área: _______________________________  

❏ Pós-Graduação Completa  Área: _______________________________ Conclusão: _______ 

3. Cursos / Conhecimentos Específicos 

Informática: 

Word: ❏ Básico    ❏ Intermediário    ❏ Avançado 

Excel: ❏ Básico    ❏ Intermediário    ❏ Avançado 

❏ Outros: ___________________________________________________________________________ 

Língua Inglesa 

Nível: ❏ Básico    ❏ Intermediário    ❏ Avançado 

❏ Outros idiomas: ____________________________________________________________________ 

4. Experiência profissional 

Trabalha atualmente?   ❏ Sim   ❏ Não 

(Descreva abaixo suas experiências iniciando pela experiência mais recente). 

Empresa: ____________________________________________________________________________ 

Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Cargo:________________________________________  

Principais atividades realizadas: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Empresa: ____________________________________________________________________________ 
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Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Cargo:________________________________________  

Principais atividades realizadas: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Empresa: ____________________________________________________________________________ 

Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Cargo:________________________________________  

Principais atividades realizadas: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Informações adicionais 

É deficiente?   

❏ Não   ❏ Sim  Tipo de deficiência: _____________________________________ 

Como você ficou sabendo do Processo Seletivo? 

❏ Jornal ❏ Amigos 

❏ Televisão ❏ Redes sociais 

❏ Rádio ❏ Site FIEMA 

❏ Outros ___________________________________________________________________________ 

 

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações são verdadeiras e que recebi o meu 

comprovante de inscrição referente a este Processo Seletivo. 

Bacabal/MA, ________ de ___________________ de ____________. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO RG Nº 

PROCESSO SELETIVO: Nº 001/2014 – BACABAL/MA 

NOME DO CANDIDATO: 

CARGO: 

O Serviço Social da Indústria, SESI/BACABAL/MA, realizará a Prova Objetiva no dia 24 de janeiro de 

2014. O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 

antecedência. A aplicação da Prova Objetiva será das 14h00min às 17h00min. O candidato que 

chegar após o horário de início não realizará a prova e estará, automaticamente, eliminado do Processo 

Seletivo. 

ATENÇÃO 

No dia da realização da Prova Objetiva 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 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
 
 
 

Fundamentos de Educação - 05 (cinco) questões: 
 

 
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 idáticos. 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. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. 

Desafios da Educação Brasileira: nalfabetismo, evasão, repetência, qualidade de ensino. Formação e 

valorização do professor. Educação inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. 

Evolução histórica da Educação Brasileira. 

 
Conhecimentos Específicos - 10 (cinco) questões: 

 
Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa. Compreensão de textos em forma de dissertação ou 

diálogo, extraídos de livros, revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. O idioma 

estrangeiro e o acesso à informações. Compreensão e uso de funções comunicativas. Questões sobre 

vocabulário. Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; 

Graus do Substantivo. Quantitativo: números ordinais e cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos 

Regulares e Irregulares. Voz Passiva e Ativa. Subjuntivo. 

 

Noções de Informática - 05 (cinco) questões: 
 

 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 na internet e ferramentas de colaboração. Correio eletrônico 

(Outlook). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA INGLESA 
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ANEXO III 

 
 
 
 

 

Os candidatos à vaga serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados a abaixo: 

INDICADORES DESCRIÇÃO PONTOS 

I - Apresentação formal 
do Plano de Aula com 

todos os seus elementos 
básicos. 

 

O plano de aula representa o registro do planejamento da 
aula expresso em seus elementos básicos: objetivos, 

conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação 
de aulas. Devem ser entregues três cópias para a Banca de 

Examinadores do SESI/MA. 

1,0 

 

II - Introdução da aula. 

 

A aula deve caracterizar-se pela contextualização, 
destacando fatos reais que provoquem a motivação da 
turma. 

1,0 

 

III - Adequação do 
conteúdo aos objetivos, 
procedimentos, recursos 

didáticos e bibliografia. 

 

A coerência e a adequação aos objetivos propostos e aos 
procedimentos didáticos devem estar fundamentados e de 
acordo com a bibliografia citada no plano de aula. 

1,0 

 

IV - Domínio do 
conteúdo, gradação e 
adequação ao nível do 

ensino. 

O discurso do candidato deve expressar o domínio do 
conteúdo da aula e a gradação ao nível da compreensão do 
processo de ensino-aprendizagem. 

1,0 

 

V - Recursos didáticos. 

 

Adequação, qualidade e habilidade quanto à natureza da 
aula expositiva. Trata-se do meio auxiliar da ação 

pedagógica desenvolvida pelo candidato, exigindo roteiro 

elaborado e habilidade no manuseio dos recursos. 

1,0 

 

VI - Habilidade para o 
ensino e estímulo à 

participação, 
desenvoltura e interação 

com a turma. 

O candidato deve demonstrar recursos para motivar o 

aluno à participação em sala aula, sem, contudo, perder o 
controle e atenção na aula. 

1,0 

VII - Expressão, clareza 
e correção de 
linguagem. 

 

Em conformidade com os objetivos da aula expositiva, faz-

se necessário a clareza na expressão e comunicação do 
conteúdo, exigindo-se correção da língua portuguesa. 

1,0 

VIII - Adequação dos 
procedimentos de 

avaliação. 

O candidato deve atender a adequação dos objetivos aos 
procedimentos da avaliação planejada. 

1,0 

IX - Utilização adequada 

do tempo. 

O tempo da aula deve estar programado dentro dos 

minutos preestabelecidos no edital de seleção. 
1,0 

X - Consecução dos 
objetivos previstos. 

O candidato deverá responder as questões elaboradas na 

avaliação da aula expositiva sobre a competência docente 
de proporcionar ao aluno a apreensão do conteúdo. 

1,0 

Pontuação Máxima Possível 10,0 

 

 

 
 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
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ANEXO IV 
 
 

 
 

 Na etapa de Análise de Perfil e Entrevista, o candidato será avaliado quanto a aspectos 
técnicos (conhecimentos e experiência profissional) e aspectos comportamentais (habilidades e atitudes 

exigidas para o cargo). 

 O candidato será pontuado, em cada momento, da seguinte forma: 

 Análise de Perfil: o candidato deverá preencher um questionário online, a partir do qual 
receberá uma nota referente à correlação entre as suas características comportamentais e o perfil do 
cargo. Esta nota será gerada automaticamente pelo software da Análise de Perfil. 

 Entrevista: 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 

  
 A nota final da etapa de Análise de Perfil e Entrevista será obtida pelo seguinte cálculo: 

 

 

 

 

 
  
 
 Onde: 

 NFE: Nota Final da Etapa de Análise de Perfil e Entrevista; 

 NA: Nota do Avaliador 1, 2 e 3, podendo variar de 0 a 10; 
 NPPA: Nota da Análise de Perfil, podendo variar de 0 a 10; 

 P1: Pesos atribuídos à NA1, NA2 e NA3 com valor igual a 3; 
 P2: Peso atribuído à NPPA, com valor igual a 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

NFE = 
NA1. P1+ NA2. P1+ NA3. P1 + NPPA . P2 

(P1 . 3 )+ P2 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DE PERFIL E ENTREVISTA 
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ANEXO VI 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Eu,_______________________________________________, RG nº _______________________ 

declaro abrir mão da vaga para o cargo de __________________________________________________, 

regido pelo Processo Seletivo nº 001/2014 do SESI, em virtude de não ter disponibilidade. 

 

 

 

BACABAL/MA, _____ de _________________de 2014. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 


