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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

EDITAL N° 43/2010 

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) no item ‘2’ deste edital, com 
fundamento no Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, e em seu Regulamento 
Interno das Relações de Trabalho. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O processo de seleção será regido, exclusivamente, por este edital. 

1.2. A vaga referente ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é exclusiva para Pessoas com 
Deficiência – PCD. 

1.3. Para o cargo de Motorista, vinculado à área de transporte, não haverá reserva de vagas 
aos candidatos portadores de deficiência, em razão das peculiaridades das atribuições 
dos cargos. 

1.4. Os candidatos deverão observar os cargos que são destinados à formação de Cadastro 
de Reserva (CR), constantes no quadro demonstrativo do item ‘2’ deste edital. 

2. DO DEMONSTRATIVO DE CARGO (S), DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, DA (S) 
LOCALIDADE (S), DOS REQUISITOS EXIGIDOS E DO NÚMERO DE VAGAS: 

LOCALIDADE: São Luís 

CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS VAGAS PCD 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Serviços Gerais 

Ensino Fundamental Completo; 
capacidade para prestar serviços 
auxiliares de zeladoria e 
conservação de áreas físicas. 

1 1 

Professor I - 
Música - 90 
horas-aula 

Violão 
Ensino Médio completo, e 
Formação Técnica em música 
com leitura de partituras e 
conhecimento especializado na 
área de atuação; experiência 
mínima de 06 (seis) meses na 
área específica de atuação. 

1 

1 
Percussão 1 

Flauta Doce 1 

Canto e Regência 1 

Motorista Transporte 

Ensino Médio Completo, com 
experiência mínima de 06 (seis) 
meses como motorista 
profissional, categoria "C". 

3 - 

Professor III - 90 
horas-aula 

Lingua Portuguesa 

Licenciatura Plena em Letras; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Língua 
Portuguesa (Art. 63, Inciso II, 
da Lei nº 9.394, de 20/12/96 – 
LDB e Resolução CNE nº 02/97); 

CR - 
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6 (seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

Professor III - 98 
horas-aula 

Química 

Licenciatura Plena em Química 
ou Ciências com Habilitação em 
Química; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Química 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 85 
horas-aula 

Espanhol 

Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Espanhol; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina 
Espanhol (Art. 63, Inciso II, da 
Lei nº 9.394, de 20/12/96 – LDB 
e Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 44 
horas-aula 

Libras 

Licenciatura Plena em qualquer 
área com formação continuada 
em Língua Brasileira de Sinais, 
com carga horária mínima de 
120h; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação em Libras (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

1 - 

Professor III - 72 
horas-aula 

Empreendedorismo 

Licenciatura Plena em qualquer 
área das Ciências Humanas; ou, 
Bacharelado em Administração 
ou Ciências Econômicas 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação em uma das 
disciplinas das Ciências 
Humanas (Art. 63, Inciso II, da 
Lei nº 9.394, de 20/12/96 – LDB 
e Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 

1 - 
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área de atuação. 

Professor III - 72 
horas-aula 

Física 

Licenciatura Plena em Física ou 
Ciências com Habilitação em 
Física; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Física 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

1 - 

LOCALIDADE: Imperatriz 

CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS VAGAS PCD 

Professor II - 90 
horas-aula 

Anos Inicias do 
Ensino Fundamental 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Habilitação em Magistério 
para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental; ou, Curso Normal 
Superior; ou, Licenciatura plena 
em Magistério nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor II - 76 
horas-aula 

Língua Portuguesa 

Licenciatura Plena em Letras; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Língua 
Portuguesa (Art. 63, Inciso II, 
da Lei nº 9.394, de 20/12/96 – 
LDB e Resolução CNE nº 02/97); 
6 (seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor II - 81 
horas-aula 

Geografia 

Licenciatura Plena em Geografia 
ou Estudos Sociais com 
Habilitação em Geografia; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Geografia (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor II - 72 História Licenciatura Plena em História CR - 
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horas-aula ou Estudos Sociais com 
Habilitação em História; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina História (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

Professor II - 81 
horas-aula 

Educação Física 

Licenciatura Plena em Educação 
Física; ou, Bacharelado em 
Educação Física acompanhado 
de certificado obtido em 
Programa Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Educação Física (Art. 
63, Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor II - 76 
horas-aula 

Matemática 

Licenciatura Plena em 
Matemática ou em Ciências com 
Habilitação em Matemática; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Matemática (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

1 - 

Professor III - 45 
horas-aula 

Biologia 

Licenciatura Plena em Biologia 
ou Ciências com Habilitação em 
Biologia; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Biologia 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 22 
horas-aula 

Espanhol 

Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Espanhol; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 

CR - 
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obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina 
Espanhol (Art. 63, Inciso II, da 
Lei nº 9.394, de 20/12/96 – LDB 
e Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

Professor III - 54 
horas-aula 

Física 

Licenciatura Plena em Física ou 
Ciências com Habilitação em 
Física; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Física 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 40 
horas-aula 

História 

Licenciatura Plena em História 
ou Estudos Sociais com 
Habilitação em História; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina História (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor III - 86 
horas-aula 

Língua Portuguesa 

Licenciatura Plena em Letras; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Língua 
Portuguesa (Art. 63, Inciso II, 
da Lei nº 9.394, de 20/12/96 – 
LDB e Resolução CNE nº 02/97); 
6 (seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 36 
horas-aula 

Geografia 

Licenciatura Plena em Geografia 
ou Estudos Sociais com 
Habilitação em Geografia; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Geografia (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 

CR - 
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20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

Professor III - 36 
horas-aula 

Língua Inglesa 

Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Inglês; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Inglês (Art. 63, Inciso 
II, da Lei nº 9.394, de 20/12/96 
– LDB e Resolução CNE nº 
02/97); 6 (seis) meses de 
experiência na área de atuação. 

CR - 

Professor III - 23 
horas-aula 

Sociologia 

Licenciatura Plena em Sociologia 
ou Ciências Sociais com 
Habilitação em Sociologia; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Sociologia (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor III - 23 
horas-aula 

Filosofia 

Licenciatura Plena em Filosofia; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Filosofia 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 36 
horas-aula 

Física 

Licenciatura Plena em Física ou 
Ciências com Habilitação em 
Física; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Física 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

1 - 

Professor III - 45 
horas-aula 

Matemática Licenciatura Plena em 
Matemática ou em Ciências com 

1 - 
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Habilitação em Matemática; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Matemática (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

Técnico de 
Estudo e 
Desenvolvimento 

Biblioteconomia 

Bacharelado em 
Biblioteconomia; 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

1 - 

Professor III - 49 
horas-aula 

Química 

Licenciatura Plena em Química 
ou Ciências com Habilitação em 
Química; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Química 
(Art. 63, Inciso II, da Lei nº 
9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor III - 23 
horas-aula 

Educação Artística 

Licenciatura Plena em Educação 
Artística ou Artes em qualquer 
das linguagens artísticas; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Educação Artística ou 
Artes (Art. 63, Inciso II, da Lei 
nº 9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

LOCALIDADE: Bacabal 

CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS VAGAS PCD 

Técnico de 
Educação 

Supervisão Escolar 

Graduado em Pedagogia, com 
habilitação em Supervisão 
Escolar e experiência mínima de 
06 (seis) meses na área de 
atuação. 

CR - 

Professor II - 85 
horas-aula 

Ciências 

Licenciatura em Ciências com 
Habilitação em Física, Biologia 
ou Química; ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 

CR - 
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Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Física, 
Biologia ou Química (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

Professor II - 90 
horas-aula 

Língua Inglesa 

Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Inglês; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Inglês (Art. 63, Inciso 
II, da Lei nº 9.394, de 20/12/96 
– LDB e Resolução CNE nº 
02/97); 6 (seis) meses de 
experiência na área de atuação. 

CR - 

Professor II - 90 
horas-aula 

Língua Portuguesa 

Licenciatura Plena em Letras; 
ou, Curso Superior 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação na disciplina Língua 
Portuguesa (Art. 63, Inciso II, 
da Lei nº 9.394, de 20/12/96 – 
LDB e Resolução CNE nº 02/97); 
6 (seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor II - 90 
horas-aula 

Empreendedorismo 

Licenciatura Plena em qualquer 
área das Ciências Humanas; ou, 
Bacharelado em Administração 
ou Ciências Econômicas 
acompanhado de certificado 
obtido em Programa Especial de 
Formação Pedagógica com 
habilitação em uma das 
disciplinas das Ciências 
Humanas (Art. 63, Inciso II, da 
Lei nº 9.394, de 20/12/96 – LDB 
e Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor II - 90 
horas-aula 

Geografia 

Licenciatura Plena em Geografia 
ou Estudos Sociais com 
Habilitação em Geografia; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Geografia (Art. 63, 
Inciso II, da Lei nº 9.394, de 

CR - 
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20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

Professor II - 90 
horas-aula 

Anos Inicias do 
Ensino Fundamental 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Habilitação em Magistério 
para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental; ou, Licenciatura 
pela em Magistério nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, 
ou Curso Normal Superior, (Art. 
63, Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Professor II - 27 
horas-aula 

Língua Inglesa 

Licenciatura Plena em Letras 
com Habilitação em Inglês; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Inglês (Art. 63, Inciso 
II, da Lei nº 9.394, de 20/12/96 
– LDB e Resolução CNE nº 
02/97); 6 (seis) meses de 
experiência na área de atuação. 

CR - 

Professor II - 36 
horas-aula 

Educação Artística 

Licenciatura Plena em Educação 
Artística ou Artes em qualquer 
das linguagens artísticas; ou, 
Curso Superior acompanhado de 
certificado obtido em Programa 
Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Educação Artística ou 
Artes (Art. 63, Inciso II, da Lei 
nº 9.394, de 20/12/96 – LDB e 
Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 

Professor II - 90 
horas-aula 

Anos Inicias - 
Educação Infantil 

 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Habilitação em Magistério 
para os anos iniciais da 
Educação Infantil; ou, 
Licenciatura pela em Magistério 
nos anos iniciais da Educação 
Infantil; ou Curso Normal 
Superior (Art. 63, Inciso II, da 
Lei nº 9.394, de 20/12/96 – LDB 
e Resolução CNE nº 02/97); 6 
(seis) meses de experiência na 
área de atuação. 

CR - 
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Professor III - 90 
horas-aula 

Educação Física 

Licenciatura Plena em Educação 
Física; ou, Bacharelado em 
Educação Física acompanhado 
de certificado obtido em 
Programa Especial de Formação 
Pedagógica com habilitação na 
disciplina Educação Física (Art. 
63, Inciso II, da Lei nº 9.394, de 
20/12/96 – LDB e Resolução 
CNE nº 02/97); 6 (seis) meses 
de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

Assistente 
Administrativo 

Administrativa 

Ensino Médio Completo; curso 
básico qualificação de até 
duzentas horas-aula; 6 (seis) 
meses de experiência na área de 
atuação. 

CR - 

LOCALIDADE: Caxias 

CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS VAGAS PCD 

Técnico em 
Segurança no 
Trabalho 

Segurança no 
Trabalho 

Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Segurança no 
Trabalho, com Registro de 
Técnico em Segurança no 
Trabalho expedido pelo 
Ministério do Trabalho e 
Emprego; e, experiência mínima 
de 06 (seis) meses na área 
específica de atuação. 

1 - 

 

3. DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO (S) CARGO (S): 

CARGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Executar manutenção substituindo, trocando, 
limpando, reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos; conservar vidros e 
fachadas; limpar recintos e acessórios; e, tratar 
de piscinas. Trabalha seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. 

Professor I - Música 

Ensinar música, composição e arranjos musicais; 
reger e dirigir grupos vocais, instrumentais ou 
eventos musicais. Estudar, pesquisar, editorar 
partitura, elaborar textos e prestar consultoria na 
área musical. Atuar no ensino, de instrumentos; 
planejar cursos; desenvolver pesquisas; coordenar 
atividades de extensão e divulgar conhecimentos 
específicos para os instrumentos. Exercer e 
assessorar atividades musicais, e  pedagógicas.  

Motorista Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, 
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cargas ou valores. Realizar verificações e 
manutenções básicas do veículo e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais tais como 
sinalização sonora e luminosa, software de 
navegação e outros. Efetuar pagamentos e 
recebimentos e, no desempenho das atividades, 
utilizar-se de capacidades comunicativas. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente 

Professor II- Ensino Fundamental 
e Professor III- Ensino Médio 

Ministrar aulas, cursos e seminários e realizar 
pesquisas, nas áreas de linguística e literatura; 
orientar alunos; realizar atividades pedagógico-
administrativas, de avaliação e de qualificação 
profissional; organizar a produção do 
conhecimento na área; divulgar conhecimentos 
científicos; prestar assessoria e consultoria  

Técnico de Estudo e 
Desenvolvimento - Bibliteconomia 

Atuar no tratamento, recuperação e disseminação 
da informação e executar atividades 
especializadas e administrativas relacionadas à 
rotina de unidades ou centros de documentação 
ou informação, quer no atendimento ao usuário, 
quer na administração do acervo, ou na 
manutenção de bancos de dados. Participar da 
gestão administrativa, elaboração e realização de 
projetos de extensão cultural. Colaborar no 
controle e na conservação de equipamentos. 
Participar de treinamentos e programas de 
atualização 

Técnico de Educação - Supervisão 
Implementar, avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de 
ensino presencial e/ou a distância, aplicar 
metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos 
acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis 
de ensino para atender as necessidades dos 
alunos, acompanhar e avaliar os processos 
educacionais. Viabilizar o trabalho coletivo, criar e 
organizar mecanismos de participação em 
programas e projetos educacionais, facilitar o 
processo comunicativo entre a comunidade escolar 
e as associações a ela vinculadas. 

Assistente Administrativo Executar serviços de apoio nas áreas de recursos 
humanos, administração, finanças e logística; 
atender fornecedores e clientes, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; 
tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos.  

Técnico em Seguraça no Trabalho Elaborar, participar da elaboração e implementar 
política de Saúde e Segurança no Trabalho (SST); 
realizar auditoria, acompanhamento e avaliação 
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na área; identificar variáveis de controle de 
doenças, acidentes, qualidade de vida e meio 
ambiente. Desenvolver ações educativas na área 
de Saúde e Segurança no Trabalho; participar de 
perícias e fiscalizações e integrar processos de 
negociação. Participar da adoção de tecnologias e 
processos de trabalho; gerenciar documentação 
de SST; investigar, analisar acidentes e 
recomendar medidas de prevenção e controle. 

4. DO PREENCHIMENTO DA (S) VAGA (S): 

4.1. Este processo destina-se ao preenchimento de 16 (dezeseis) vagas, sendo 1 (uma) 
vaga (s) destinada (s) a pessoa (s) com deficiência, distribuídas por área de 
atuação; 

4.2. Este processo destina-se também ao preenchimento de vagas para Cadastro 
Reserva (C.R.), conforme as necessidades do SESI/MA, no prazo de 01 (um) ano; 

4.3. Para os candidatos de contratação imediata e forem aprovados e  que não 
tenham obtido classificação até o limite do número de vagas indicado neste item 
permanecerão no cadastro reserva (C.R.), para possível aproveitamento futuro, de acordo 
com a necessidade do SESI, respeitados a ordem de classificação, o prazo de validade 
deste processo e a distribuição por área de atuação; 

4.4. Os candidatos com deficiência concorrerão a vaga para o cargo de , Professor I 
- Música, sendo-lhes reservado, de acordo com o disposto no Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, o percentual de 5% (cinco por cento), observada a classificação obtida 
e a distribuição por área de atuação. As orientações para estes candidatos estão descritas 
neste edital, no item ‘9’. 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

5.1. As inscrições estarão abertas no período de 16/08/2010 à 27/08/2010; 

5.2. Deverão ser efetuadas, exclusivamente via preenchimento de ficha de inscrição 
nas localidades indicadas no subitem '5.6.'; 

5.3. Os candidatos portadores de deficiência que necessitarem de qualquer tipo de 
atendimento diferenciado para a realização das provas deste processo deverão solicitá-lo 
no ato da inscrição, entregando laudo médico legível, emitido por especialista ou por 
equipe multidisciplinar ou pela perícia do INSS, com a identificação completa do (s) 
profissional (ais) que o emitiu e com validade exclusiva para este processo seletivo. Não 
será devolvido, assim como não será fornecido cópia desse documento; 

5.4. A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade; 

5.5. A não solicitação de atendimento diferenciado para portadores de deficiência, no 
ato da inscrição, implicará a sua não concessão nos dias de realização das provas deste 
processo, salvo nos casos de força maior; 

5.6. A documentação mencionada no subitem ‘5.3’ deverá ser entregue 
pessoalmente: 

SÃO LUÍS, na Coordenadoria de Recursos Humanos (CORH) do Sistema 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Sistema FIEMA), no 1º andar do 
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Edifício Casa da Indústria Albano Franco, situado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
s/nº, Bequimão, CEP 65060-645, São Luís, capital do Estado do Maranhão, próximo ao 
elevado da COHAMA; 

IMPERATRIZ,  CAT Imperatriz – Secretaria da Escola Marly Sarney localizada na Rua 
Aquiles Lisboa s/n – Mercadinho, Imperatriz. Informações através do telefone (99) 3523-
2488/2424. 

BACABAL, CAT – BACABAL, Secretaria da Escola Presidente Médici, situado na Rua 
Frederico Leda, s/nº, Bacabal/MA. Informações através do telefone (99) 3523.1570/2488. 

CAXIAS, CAT – CAXIAS, Rua Gonçalves Dias, s/nº, Conjunto de Queiroz, Caxias/MA. 
Informações através do telefone (99) 3521 24420. 

5.7. O comprovante de inscrição, expedido pela CORH e Unidades, será considerado 
documento de comprovação da entrega da referida documentação e da apresentação da 
documentação constante do subitem ‘6.2.1.1.’, no período estabelecido neste edital. 
Deverá ser apresentado, caso faça-se necessário; 

5.8. A confirmação do atendimento diferenciado será divulgada até 31/08/2010, no 
quadro de avisos da recepção do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, e no site do 
Sistema FIEMA através do seguinte endereço eletrônico: 
http://www2.fiema.org.br/licitacoes.kmf; 

5.9. A candidata que possuir necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas deste processo, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata em 
amamentação que não atender a esta condição não poderá realizar as provas deste 
processo; 

5.10. As inscrições serão efetivadas, exclusivamente, mediante o preenchimento de 
todos os campos da ficha de inscrição (Anexo I); 

5.11. O candidato poderá inscrever-se para apenas um cargo e fará a prova no próprio 
município onde fez a inscrição; 

5.12. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
no ato da inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento 
da ficha; 

5.13. O SESI dispõe do direito de excluir deste processo de seleção aquele que não 
preencher o formulário de inscrição de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 

6. DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO DE PESSOAS: 

6.1. O recrutamento dos candidatos acontecerá através de divulgação em Jornal de 
circulação local, estadual ou nacional ou Rádios AM e FM ou quaisquer outros meios de 
comunicação e divulgação não mencionados; no site do Sistema FIEMA; e, em avisos 
afixados nas recepções das Unidades do SESI de Imperatriz, Bacabal e Caxias, e nos 
quadros de avisos, localizado no Edifício Casa da Indústria Albano Franco, sede do Sistema 
FIEMA. 

6.2. A seleção dar-se-á pelas etapas, a saber: 

6.2.1. 1ª ETAPA: recebimento da ficha de inscrição; análise curricular; e, deferimento 
ou indeferimento da inscrição dos candidatos recrutados, considerando as seguintes 
condições: 

6.2.1.1. Os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher a ficha de 
inscrição, comprovar a escolaridade, experiência profissional, realizar o pedido de inscrição 
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no período estabelecido, no horário de 08h00min ás 11h30min, e das 14h00min às 
17h30min, e apresentar os seguintes documentos originais: RG, CPF, Certificado de 
Reservista (para sexo masculino), Certidão de Quitação Eleitoral 
(http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm); 

6.2.1.2. Para realizar inscrição no processo seletivo é necessário apresentar todos os 
documentos originais para comprovação da experiência profissional, por meio de 
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em Contrato de 
Prestação de Serviços ou em declaração original, constando o número 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; 

6.2.1.3. O candidato deve atender aos requisitos profissionais exigidos no aviso de 
abertura do processo seletivo e no item ‘2’ do presente edital; 

6.2.1.4. Para efeito de deferimento de inscrição serão consideradas, apenas, as três 
últimas experiências profissionais dos candidatos, ocorridas a, no máximo, oito anos 
passados; 

6.2.1.5. O SESI dispõe do direito de só acatar inscrição daquele que atender a todos os 
requisitos exigidos no presente edital. 

6.2.2. 2ª ETAPA: realização da prova de conhecimentos, considerando as seguintes 
condições: 

6.2.2.1. O conteúdo da prova de conhecimentos está contido no Anexo II deste edital de 
seleção de pessoas; 

6.2.2.2. A prova de conhecimentos abrange as disciplinas específicas da (s) área (s), 
exceto para o cargo de Auxiliara de Serviços Gerais, e será realizada no dia 04/09/2010, e 
o tempo total de duração destinado à prova será de 3h00min (três horas), com inicio às 
08h30min e término às 11h30min; 

6.2.2.3. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do (s) 
local (ais) de realização da (s) prova (s) e o comparecimento nos horários determinados, 
descritos no Anexo III; 

6.2.2.4. A prova será composta de 20 (vinte) questões, com cinco opções de respostas, 
tendo uma resposta correta, valendo 0,5 ponto cada questão, totalizando dez pontos; 

6.2.2.5. Caso o candidato assinale mais de uma opção como resposta para a mesma 
questão perderá a pontuação do respectivo quesito; 

6.2.2.6. O gabarito preliminar da prova de conhecimentos será divulgado no dia útil 
seguinte ao da sua realização; 

6.2.2.7. A presente etapa terá caráter eliminatório e classificatório; 

6.2.2.8. Será eliminado aquele candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) 
pontos; 

6.2.3. 3ª ETAPA: divulgação dos classificados para a quarta etapa, mediante as 
seguintes condições: 

6.2.3.1. O resultado da segunda etapa será divulgado no dia 13/09/2010 as 15:00 horas, 
no site do Sistema FIEMA e nos quadros de avisos localizados nas unidades de Imperatriz, 
Bacabal e Caxias, e no quadro de aviso, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, situado 
à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão, CEP 65060-645; 

6.2.3.2. O gabarito oficial será divulgado 24 (vinte quatro) horas após a divulgação do 
resultado da segunda etapa; 
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6.2.3.3. Os aprovados deverão se dirigir no dia 13/09/2010, no horário das 15h00min às 
17h30min, para recebimento do tema e agendamento do horário da prova prática. Caso o 
candidato não compareça no dia e horário determinado, será automaticamente eliminado 
do processo seletivo. 

6.2.4. 4ª ETAPA: realização da prova prática, será nos dias 15 e 16 de setembro de 
2010, das 08h00min ás 11h30min, e das 14h00min às 17h30min , será de caráter 
eliminatório e classificatório e apuração do resultado final do processo seletivo, mediante 
as condições a seguir: 

6.2.4.1 A prova consistirá de atividade prática relacionada às atribuições específicas dos 
cargos, envolvendo micro aula e demonstração, e será realizada de acordo com as 
condições deste subitem; 

6.2.4.2. O local, a data e o horário da prova estão estabelecidos no Anexo III; 

6.2.4.3. Cada candidato terá 30 (trinta) minutos destinados à miniaula para a realização 
da demonstração prática. A fase terá valor máximo de 10 (dez) pontos, de acordo com os 
critérios estabelecidos no item ‘8’, exceto os cargos de Técnico de Estudo e 
Desenvolvimento, Assistente Administrativo e Técnico de Educação – Supervisão Escolar; 

6.2.4.4. Os candidatos para o cargo de Técnico de Educação – Supervisão Escolar, o 
Estudo de Caso valerá de 0 a 10 pontos e será avaliada de acordo com os critérios 
contidos no Edital; 

6.2.4.5. Para o Cargo de Técnico de Educação Supervisor Escolar, o Estudo de Caso será 
realizado no dia 16 de setembro de 2010, no horário de 14h00min as 17h00min, na sala 
de Treinamento do SESI/MA, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, “Casa 
da Indústria”, 1º andar, Cohama, São Luís, Maranhão; 

6.2.4.6. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local 
de realização desta prova e o comparecimento no horário determinado. Não será 
concedido reagendamento da prova prática; 

6.2.4.7. Será aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver a média geral igual 
ou superior a 7,0 (sete) pontos, obtida através da média aritmética simples entre a 
nota da segunda etapa e a nota ou média estabelecida na prova prática, correspondente à 
quarta etapa. 

6.2.5. 5ª ETAPA: divulgação do resultado final do processo seletivo, a partir da lista 
dos aprovados, por meio das seguintes condições: 

6.2.5.1. A divulgação dos aprovados no processo seletivo será publicada no dia 
20/09/2010, no site do Sistema FIEMA e nos quadros de avisos localizados nas Unidades 
de Imperatriz, Bacabal e Caxias, no quadro de aviso, Edifício Casa da Indústria Albano 
Franco, situado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão, CEP 65060-645, 
próximo ao elevado da COHAMA; 

6.2.5.2. O resultado final com a classificação dos aprovados neste processo seletivo será 
definido de acordo com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção. 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

7.1. Os critérios utilizados para desempate serão, na ordem indicada, os seguintes: 

I. Maior nota ou média na prova prática; 

II. Maior nota na prova de conhecimentos; 

III. Maior idade; 
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IV. Maior tempo de experiência profissional na ocupação para a qual o candidato 
está concorrendo ou em função compatível, exercida em instituição comercial ou 
industrial ou no serviço público, comprovada em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), contrato de prestação de serviços ou em declaração 
original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da entidade declarante. No caso de regime estatutário, declaração 
original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 

 

FASES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

Miniaula, com 
base no tema 
estabelecido para 
Professor I, II e 
III. 

Metodologia: 3 (três) pontos; 

Didática de Ensino: 1 (um) ponto; 

Utilização de Recursos Didáticos 2 (dois) 
pontos; 

Domínio Cognitivo: 3 (três) pontos; 

Plano de Aula: 1 (um) ponto. 

10 

Demonstração 
Prática 

Qualidade do Plano Demonstrativo: 1 (um) 
ponto; 

Passos da Operação: 1 (um) ponto; 

Informação Tecnológica no Processo: 2 (dois) 
pontos; 

Disciplina quanto à Segurança: 2 (dois) 
pontos; 

Habilidade do Operador: 2 (dois) pontos; 

Manuseio do Produto: 2 (dois) pontos. 

10 

Estudo de Caso - 
01 com duração 
de 3 (três) horas 

Postura Profissional – 2,5(dois e meio) 

10 
Utilização dos Conhecimentos Práticos - 5,0 
(cinco) 

Pró-atividade - 2,5 (dois e meio) 

9. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 

9.1. O SESI sempre se pautou pela não discriminação de qualquer deficiência e pela 
inserção social, independentemente de limitações físicas. Os itens abaixo relacionados 
referem-se a candidatos portadores de deficiência e serão cumpridos atendendo ao 
Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004; 

9.2. Os candidatos portadores de deficiência deverão, no ato de sua inscrição, na 
ficha de 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); 

9.3. É garantida a participação do portador de deficiência na presente seleção em 
igualdade de condições com os demais candidatos, na medida em que haja 
compatibilidade entre as atribuições do cargo pleiteado e a deficiência informada; 
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9.4. O candidato portador de deficiência participará do processo de seleção 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; 

9.5. A (s) vaga (s) reservada (s) ao (s) portador (es) de deficiência, no percentual 
estabelecido no item ‘4’, que não for (em) preenchida (s) por falta de candidatos 
portadores de deficiência, por reprovação neste processo de seleção ou no exame médico, 
será (ão) preenchida (s) pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação; 

9.6. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão submeter-se 
a exame médico promovido pelo SESI, antes da realização da admissão, o qual verificará 
sobre a sua condição como portador de deficiência ou não, bem como a compatibilidade 
entre as atribuições do cargo e a referida deficiência; 

9.7. O não comparecimento ou a reprovação no exame médico acarretará perda do 
direito à (s) vaga (s) reservada (s) ao (s) candidato (s) em tais condições; 

9.8. O SESI poderá dispor de uma equipe multiprofissional composta de dois 
profissionais capacitados e atuantes nas áreas de Medicina do Trabalho e da deficiência em 
questão, tendo pelo menos o Médico do Trabalho e um profissional integrante da carreia 
almejada pelo candidato; 

9.9. A equipe ou o Médico do Trabalho emitirá parecer observando: 

I. As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

II. A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 
desempenhar; 

III. A possibilidade de uso do candidato, de equipamentos e outros meios que 
habitualmente utilize; 

IV. O CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

9.10. O candidato reprovado no exame médico por não ter sido considerado portador 
de deficiência, caso tenha sido aprovado no processo de seleção, figurará na lista de 
classificação geral; 

9.11. O candidato portador de deficiência reprovado no exame médico, em virtude de 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será eliminado do processo 
de seleção. 

10. DOS RECURSOS: 

10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados do processo 
seletivo disporá de 02 (dois) dias úteis, a serem contados do dia subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa em questão; 

10.2. Não serão considerados os recursos interpostos fora do prazo estabelecido neste 
edital; 

10.3. A aludida documentação deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros 
(mediante procuração especifica co firma reconhecida ao processo destinada à 
Superintendência Regional do SESI), das 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 
17h30min, à Diretoria Regional; 

10.4. Será admitido um único recurso por candidato, abrangendo uma ou mais 
questões, sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual teor; 

10.5. O recurso interposto será respondido, exclusivamente, pela área responsável 
pela elaboração da prova de conhecimentos e/ou pela banca examinadora responsável 
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pelo exame da prova prática, sendo devolvido ao candidato recorrente pela CORH. Não 
serão aceitos recursos enviados por fax ou correio eletrônico; 

10.6. O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

I. Folhas separadas para questões diferentes; 

II. Indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da 
divulgada pelo SESI; 

III. Escrito de próprio punho ou digitado, datado e assinado pelo candidato; 

IV. Argumentação lógica e consistente. 

10.7. Recursos fora das especificações estabelecidas neste edital serão indeferidos; 

10.8. Se da análise dos recursos resultar a anulação de questão (ões), será atribuída 
pontuação correspondente a todos os candidatos, independentemente de terem ou não 
recorrido; 

10.9. Em nenhuma hipótese, o quantitativo de questões da prova escrita objetiva 
sofrerá alterações; 

10.10. Não caberá recurso e/ou pedido de reconsideração da decisão comunicada pela 
CORH; 

10.11. Todos os recursos serão analisados e as alterações de resultado serão divulgadas 
no site do Sistema FIEMA e nos quadros de avisos das recepções das Unidades de 
Imperatriz, Bacabal e Caxias, e na São Luis, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 
situado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão, CEP 65060-645, próximo ao 
elevado da COHAMA; 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. O SESI tem a sua disposição o direito de alterar etapas, datas, horários e locais 
de prova, desde que haja razões suficientes. A divulgação de eventuais mudanças será 
feita com a necessária antecedência, por meio de comunicados publicados nos quadros de 
avisos das recepções das Unidades de Imperatriz, Bacabal e Caxias, e em São Luis.  
Edifício Casa da Indústria Albano Franco, situado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
s/nº, Bequimão, CEP 65060-645, próximo ao elevado da COHAMA e através do seguinte 
endereço eletrônico: http://www2.fiema.org.br/licitacoes.kmf; 

11.2. O candidato deverá responsabilizar-se por tomar conhecimento do local, data e 
horário de realização de cada uma das provas deste processo, e suas alterações; 

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

11.4. O candidato deverá observar rigorosamente o edital e comunicados a serem 
divulgados; 

11.5. Os acessos dos locais de realização das provas nos município de Imperatriz, 
Bacabal, Caxias e São Luis serão fechados às 08h00min; 

11.6. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas deste 
processo, com antecedência mínima de 1(uma) hora do horário previsto para o 
fechamento dos acessos, munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou 
azul e do documento de identidade original utilizado para a inscrição; 

11.7. Não será permitido ingresso de candidatos, em hipótese alguma, nos locais de 
prova depois do fechamento dos acessos; 

11.8. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
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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); 

11.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar 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; 

11.10. Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem dúvidas relativas 
à fisionomia ou à assinatura do portador; 

11.11. 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; 

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

11.13. Por ocasião da realização das provas deste processo de seleção, o candidato que 
não apresentar comprovante de inscrição e documento de identificação original será 
automaticamente eliminado; 

11.14. Será excluído deste processo de seleção, não cabendo da decisão qualquer 
espécie de recurso, o candidato que: 

• Não comparecer a qualquer uma das provas do processo; 

• Obtiver nota 0,00 (zero) em qualquer uma das provas; 

• Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas do 
processo; 

• Não assinar a lista de presença do processo seletivo antes de adentrar aos 
ambientes de realização das provas, o cartão de respostas ou fizer qualquer 
marcação no campo de identificação, quando da realização das provas de 
conhecimentos e prática; 

• Descumprir as instruções contidas na capa do caderno de prova; 

• For surpreendido, durante a realização das provas deste processo, em comunicação 
verbal, escrita ou eletrônica, ou utilizando-se de equipamentos eletrônicos, livros, 
notas ou impressos não permitidos expressamente; 

• Portar armas; 

• Chegar aos locais de prova depois do fechamento dos acessos; 

• Utilizar aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
etc.) nas provas deste processo; 

• Usar, no local de prova, óculos escuros ou quaisquer itens de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc.; 

• Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos; 

• Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

• Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização; 
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• Ausentar-se da sala, durante a realização das provas deste processo, a qualquer 
tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

• Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas; 

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 

• Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
e/ou de terceiros, nas provas deste processo de seleção. 

11.15. A ausência do candidato por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou 
qualquer outro fato, em qualquer uma das provas o eliminará, resultando na exclusão 
automática do processo seletivo; 

11.16. A (s) vaga (s) será (ão) preenchida (s) de acordo com o número estabelecido 
neste edital, respeitando a ordem decrescente de classificação e os critérios anteriormente 
definidos, ficando os demais aprovados em cadastro de reserva para posterior 
aproveitamento, no prazo de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por mais um ano; 

11.17. A prorrogação, caso ocorra, será divulgada no site do Sistema FIEMA e no 
quadro de avisos da recepção do Edifício Casa da Indústria Albano Franco; 

11.18. O candidato aprovado no processo seletivo, quando convocado, deverá 
comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis para iniciar a formalização da 
contratação, apresentando os documentos relacionados neste item; 

11.19. Em caso de não comparecimento sem justificativa acatada pelo SESI, ou 
devolução do aviso de recebimento sem a devida comprovação do recebimento, será 
caracterizada desistência da vaga. Após este prazo será convocado o candidato de 
classificação subseqüente para contratação; 

11.20. O candidato está obrigado a informar ao SESI qualquer alteração de endereço e 
telefone, caracterizando desistência da vaga a impossibilidade de convocação para assumir 
o cargo por motivo de mudança de residência e/ou domicílio, ou inatividade parcial ou 
total do número de telefone; 

11.21 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para 
admissão: 

• Duas cópias autenticadas do comprovante de escolaridade; 

• Duas cópias do comprovante de experiência profissional; 

• Duas cópias do Título de Eleitor, acompanhado da Certidão de Quitação Eleitoral 
(http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm); 

• Duas cópias da carteira de identidade; 

• Duas cópias do CPF, acompanhado de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/I
nformaNICertidao.asp?Tipo=2); 

• Duas cópias e original da carteira de habilitação profissional, tais como: CREA, CRC, 
OAB etc., se for o caso; 

• Duas cópias do Certificado de Reservista, para pessoas do sexo masculino; 

• Duas cópias e original do comprovante de residência; 

• Duas cópias e original do comprovante de inscrição no PIS, em caso de reemprego; 

• Duas cópias e original da Carteira Nacional de Habilitação, caso seja candidato ao 
cargo de motorista; 
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• Duas cópias e original da Certidão de Casamento, caso seja casado; 

• Duas cópias e original de Certidão de Nascimento dos dependentes, caso existam; 

• Duas cópias e original da Caderneta de Vacinação da criança com até seis anos de 
idade; 

• Atestado de Saúde Física e Mental e Carteira de Saúde; 

• Duas cópias declaração de matrícula e freqüência escolar do dependente com idade 
entre sete e quatorze anos; 

• Duas cópias e original do Comprovante de pagamento de contribuição sindical, caso 
não haja registro na CTPS; 

• Duas cópias 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; 

• Foto 3 x 4 digitalizada. 

11.22. O contrato de trabalho será experimental, no período de 45 (quarenta e cinco) 
dias, podendo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, convertendo-se 
automaticamente em contrato por prazo indeterminado, após o término do período de 
experiência, caso tenha obtido êxito na avaliação de adaptação. 

11.23. Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais – PcD, Motorista, Técnico de 
Estudo e Desenvolvimento – Biblioteconomia, Técnico de Educação – Supervisão Escolar, 
Técnico em Segurança no Trabalho e Assistente Administrativo, a carga horária de 
trabalho será de 08 (oito) horas diárias, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais, podendo trabalhar nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, 
desenvolvendo suas atividades de segunda-feira a sábado de acordo com a necessidade da 
Instituição. 

11.24. O valor do (s) salário (s) básico (s) mensal (is) será (ão) de: 

CARGO Salário 

Auxiliar de Serviços Gerais 
R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco 
reais e cinqüenta centavos) 

Motorista 
R$ 775,29 (setecentos e setenta e cinco 
reais e vinte e nove centavos) 

Técnico de Estudo e Desenvolvimento 
R$ 1.938,82 (um mil novecentos e trinta 
e oito reais e oitenta e dois centavos) 

Técnico de Educação – Supervisão  
R$ 1.938,82 (um mil novecentos e trinta 
e oito reais e oitenta e dois centavos) 

Assistente Administrativo 
R$ 1.142,02 (um mil cento e quarenta e 
dois reais e dois centavos) 

Técnico em Segurança no Trabalho 
R$ 1.440,97 (um mil quatrocentos e 
quarenta reais e noventa e sete centavos) 

CARGO HORA - AULA MENSAL 

Professor I R$ 8,33 (oito reais e trinta e três centavos) 

Professor II R$ 8,50 (oito reais e cinqüenta centavos) 

Professor III 
R$ 13,74 (treze reais e setenta e quatro 
centavos) 
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11.25. O candidato deverá ter disponibilidade para viagens a trabalho; 

11.26. 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; 

11.27. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste edital e em outros comunicados a serem publicados, das quais não 
poderá haver alegação de desconhecimento; 

11.28. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendencia Regional do Serviço 
Social da Indústria. 

São Luís, 16 de agosto de 2010. 

ROSEANNE NINA DE ARAÚJO COSTA 
Superintendente Regional do SESI/DR/MA. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo de Seleção Simplificado 

EDITAL nº 43/2010 

Cargo: ____________________________ 
Área de Atuação:       

(Favor preencher, exclusivamente, todos os campos apresentados neste formulário.). 

Dados pessoais do candidato 

Nome: ___________________________________________ Nascimento: ____________ 

CPF: ____________________ RG: __________________Telefone: (98) ______________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

Escolaridade 

Ensino médio (2º grau): � Completo - Conclusão: ________ � Incompleto - Série: _____ 

Ensino superior: � Completo � Incompleto - Curso: ______________________________ 

Pós-Graduação: � Completa � Incompleta - Curso:_______________________________ 

Conhecimento em Informática 

Word: � básico  � intermediário  � avançado 

Excel: � básico  � intermediário  � avançado 

� Outros: _______________________________________________________________ 

Conhecimento em Língua Inglesa 

Nível: � básico  � intermediário  � avançado 

� Outros idiomas: _________________________________________________________ 

Experiência profissional relacionada com o processo seletivo em questão 

(Cite as três últimas ocupações, iniciando pela mais recente.). 

11..  Empresa: ________________________________________________________________ 

Tempo de serviço:  � até 1 ano � de 1 a 2 anos � acima de 3 anos 

Período de: ______/______/____________ a ______/______/____________ 

Cargo/função:_____________________________________________________________ 
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Principais atividades Realizadas: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22..  Empresa: ________________________________________________________________ 

Tempo de serviço:  � até 1 ano � de 1 a 2 anos � acima de 3 anos 

Período de: ______/______/____________ a ______/______/____________ 

Cargo/função:_____________________________________________________________ 

Principais atividades Realizadas: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

33..  Empresa: ________________________________________________________________ 

Tempo de serviço:  � até 1 ano � de 1 a 2 anos � acima de 3 anos 

Período de: ______/______/____________ a ______/______/____________ 

Cargo/função:_____________________________________________________________ 

Principais atividades Realizadas: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Informações adicionais 

Trabalha, atualmente?  � Sim  � Não 

Em que expedientes?  � Manhã  � Tarde  � Noite 

Tem disponibilidade para trabalhar em dois expedientes?   � Sim  � Não 

Em quais?   � Manhã  � Tarde  � Noite 

É deficiente?   � Sim  � Não  Tipo de deficiência: _____________ 

Você está participando do seletivo para qual município? ______________________ 
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Outras informações adicionais 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

recebi o meu comprovante de inscrição no presente processo seletivo do SENAI. 

São Luís, ______ de ________________ de ____________. 

__________________________________ 

Assinatura do Candidato 

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº _________________ 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO: Edital nº ______/____________. 

NOME DO CANDIDATO: ........................................................................................ 

CARGO PLEITEADO: ............................................................................................. 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO, 

ESTARÁ REALIZANDO O PROCESSO SELETIVO NO DIA ______/______/____________. 

O CANDIDATO DEVERÁ COMPARACER AO (S) LOCAL (AIS) DE PROVAS COM, NO 

MÍNIMO, TRINTA MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. A APLICAÇÃO DAS PROVAS TERÁ 

INÍCIO ÀS ______H______MIN, E TÉRMINO ÀS ______H______MIN. O CANDIDATO 

QUE CHEGAR APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO REALIZARÁ AS PROVAS, E 

ESTARÁ, AUTOMATICAMENTE, ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO. 

ATENÇÃO 

NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS O CANDIDATO DEVERÁ PORTAR, APENAS: 

• ESTE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO; 

• O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL UTILIZADO PARA INSCRIÇÃO; 

• CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA, TRANSPARENTE. 

O DESCUMPRIMTO DE QUALQUER ITEM DE OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO ACARRETARÁ 
SUA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. 

TODOS OS ANEXOS SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL DESTE PROCESSO 
SELETIVO, E SUAS CONDIÇÕES DEVEM SER OBSERVADAS, ACATADAS E CUMPRIDAS 
PELO CANDIDATO. 
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ANEXO II 

CONTEÚDO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 

Cargo: Professor I - Música 

Conhecimentos específicos: 

VIOLÃO 

1 - História da Música. 

2 – A Música no Brasil. 

3 – Elementos da Música. 

4 – Notações Musicais. 

5 – As Categorias Básicas da Voz Humana. 

6 – Instrumentos de Corda. 

7 – A Música Como Arte Educação e os Pcn’s. 

Conhecimentos específicos: 

CANTO E REGENCIA 

1 - História da Música. 

2 – A Música no Brasil. 

3 – Elementos da Música. 

4 – Notações Musicais. 

5 – As Categorias Básicas da Voz Humana. 

6 – Instrumentos de Corda, Sopro, Percussão d Técnicas de Regência. 

7 – A Música Como Arte Educação e os Pcn’s. 

Conhecimentos específicos: 

FLAUTA DOCE  

1 - História da Música. 

2 – A Música no Brasil. 

3 – Elementos da Música. 

4 – Notações Musicais. 

5 – As Categorias Básicas da Voz Humana. 

6 – Instrumentos de Sopro. 

7 – A Música Como Arte Educação e os Pcn’s. 

Conhecimentos específicos: 

PERCUSSÃO. 

1 - História da Música. 

2 – A Música no Brasil. 

3 – Elementos da Música. 

4 – Notações Musicais. 

5 – As Categorias Básicas da Voz Humana. 
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6 – Instrumentos de Percussão. 

7 – A Música como Arte Educação e os PCN’s. 

CONTEÚDO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS – PROFESSOR II 

Cargo: Professor II – Ensino Fundamental - Pedagogia 

Conhecimentos específicos: 

 

1- O desenvolvimento da leitura e da escrita na criança e nas pessoas com necessidades 
educativas especiais. 

2- A construção dos conhecimentos matemáticos e científicos na criança. 

3- O cotidiano na construção do conhecimento histórico e geográfico. 

4- O papel do lúdico na aprendizagem. 

5- A importância da recreação e dos jogos no desenvolvimento humano. 

6- O papel das Artes no processo educacional. 

7- Fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do conhecimento. 

8- O processo de aprendizagem das pessoas com necessidades educativas especiais. 

 

Cargo: Professor II – Língua Portuguesa 

Conhecimentos específicos: 

 
1-Compreensão e interpretação de textos: verbais, não-verbais, informativos, publicitários 
e literários. Concepções de linguagem. Língua, fala e discurso. Variação 

linguística: emprego da língua formal e informal. 

2- Funções da linguagem. Textualidade: coesão e coerência. A intertextualidade na leitura 
e na produção de textos. Tipologia textual. 

3- Aspectos morfossintáticos e semânticos da língua: emprego das classes de palavras, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase, pontuação 
gramatical e estilística. 

4-  A semântica e a estilística da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. 

5-  Figuras de linguagem. Gêneros literários. Estrutura da narrativa: tempo, espaço, 
ação, personagens, foco narrativo e tipos de discurso: direto, indireto e indireto-livre. 

6- A linguagem poética. 

 

Cargo: Professor II – Geografia 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas de representação, leitura e 
interpretação de documentos cartográficos, coordenadas geográficas e UTM, fusos 
horários. 
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2- A Paisagem Natural e suas Interações Ambientais: Composição, estrutura e 
dinâmica da atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A natureza segundo o 

funcionamento integrado dos componentes físicos e antrópicos. Conceitos de Geossistema 
e desenvolvimento sustentável. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição, 
consumo e formas de produção. 

3- Conceitos Demográficos, Econômicos e Geopolíticos: Composição, estrutura e 
dinâmica da população, os sistemas econômicos, a industrialização e circulação de 
mercadorias, a globalização dos espaços, relações sócio-econômicos internacionais, 
recursos naturais e fontes de energia. 

4- Espaço Geográfico Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O ambiente 
natural: composição estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo, 
solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: 
composição, estrutura e dinâmica da população. Produção, circulação e consumo de bens 
e mercadoria. A urbanização, a regionalização e as relações internacionais brasileiro e 
maranhenses. 

 

Cargo: Professor II - História 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Idade Antiga: Conceito, Periodização, Fontes Históricas, Grécia, Roma, A formação dos 

Reinos Bárbaros, Expansão do Cristianismo, A Igreja na Estrutura do Cristianismo. 
Idade Média: Feudalismo, Formação, Instituições e Relações. A Expansão Comercial e 
as Cruzadas, Formação das Monarquias Nacionais. A Crise do Feudalismo. 

2- Idade Moderna: Humanismo, Renascimento, Reforma e Contra-Reforma. Os Estados 
Nacionais e o Absolutismo Monárquico (Portugal, Espanha, Inglaterra, e França), o 
Mercantilismo, O Expansionismo Espanhol e Português. O Antigo Sistema Colonial. As 
Revoluções Inglesas do séc. XVII. O Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. A 
Revolução Industrial. 

3- Idade Contemporânea: A Revolução Francesa e o Império Napoleônico. As 
Revoluções Liberais de 1830. As Revoluções de 1948. As Doutrinas Sociais do séc.XIX. 
O Imperialismo Europeu e o Neoliberalismo. 1ª Guerra Mundial. A Revolução Russa. A 
Crise de 1929. O Nazi-Facismo. A 2ª Guerra Mundial. A Guerra Fria e o Mundo 
Polarizado. A Descolonização da Ásia e África. A Crise do Bloco Socialista. A Nova 
Ordem Mundial. A Globalização Capitalista. O Neoliberalismo. História da América A 
América no séc.XIX: A Formação dos Estados Nacionais e Liberais na América Latina. 
Os EUA no séc.XIX: A América na 1ª metade do séc. XX. A Revolução Mexicana. A 
Crise do Modelo Oligárquico na América Latina. O Populismo na América. A Revolução 
Cubana, a América na Nova Ordem Mundial. A Redemocratização da América Latina. 

4- História / Brasil / Maranhão: Brasil Pré-colonial: O ameríndio brasileiro. As primeiras 
expedições e o sentido da colonização. Capitanias Hereditárias. Governo Geral, 
Economia e Sociedade colonial. A União Ibérica. As Invasões estrangeiras. Os 
Movimentos Nativistas. Ação Missionária no Maranhão. A 1ª fase da Colonização no 
Maranhão (1615 – 1755) 2ª fase da Colonização no Maranhão. A Crise no Antigo 
Sistema Colonial. Os Movimentos Emancipacionistas. A Independência do Brasil. A 
Adesão do Maranhão à Independência. O 1º Reinado. O Período Regencial. A Balaiada. 
O 2º Reinado. A Política Externa Brasileira. Economia, Política Sociedade e Cultura 
Maranhense no séc.XIX. A Crise do Império e a Proclamação da República. A República 
das Espadas e a República Oligárquica. A Economia, movimentos sociais e urbanos. As 
Oligarquias no Maranhão. A Indústria Têxtil e a Emergência do Babaçu na economia 
Maranhense. A Semana da Arte Moderna. A Crise da República Oligárquica. As Revoltas 
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tenentistas. A Revolução de 30 e o período de Vargas As Políticas Econômicas e 
Sociais. O Populismo no Brasil, Nacionalismo e Desenvolvimento. O Movimento 
Operário. O Sistema Partidário. A Crise do Populismo. O Maranhão no período 
Populista: Oligarquia Vitorinista. A Crise na Indústria Têxtil. O Período Militar no Brasil 
A política econômica e seus efeitos sociais. A Repressão Militar e sua contestação. A 
Crise do Regime Militar. A Crise Econômica. A Abertura Política. A Reorganização dos 
Movimentos Sociais. O Maranhão no Período Militar. As Oligarquias Maranhenses. A 
Penetração do grande capital e suas consequências sociais. Os Conflitos Agrários. A 
Nova República Brasileira. 

5- História da África e dos afrodescendentes: A historiografia da África e a África. O 
Egito e suas realizações culturais e tecnológicas. Os Impérios de Ghana e do Mali. 
Heranças étnico-culturais e político-econômicas dos africanos no Brasil. 

 

Cargo: Professor II – Educação Física 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. 

2- Ordenamentos legais da educação física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. 

3- A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. 

4- Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, 
construtivista, crírico-emancipatória, concepção de aulas abetas, aptidão física e crítico–
superadora. 

5- A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e 
cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. 

6- 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; 

7- Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; 

8- Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas 
clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a 
manifestações musicais; 

9- Esportes: individuais- atletismo, natação. 

10- 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. 

11- 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. 

12- 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. 

13- Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, 
corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores 
estéticos. 
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Cargo: Professor II - Matemática 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Reais. 

2- Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros. Representação 
decimal de número real. Potenciação e Radiciação. 

3- Álgebra: Função: função crescente; função decrescente; função par; função ímpar; 
representação gráfica de uma função (gráficos); funções polinomiais; estudo completo 
das funções polinomiais de 1° e 2° graus; Equações e Inequações de 1° e 2° graus,. 
Sistemas de equações lineares. Multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de 
polinômios. Raízes de equações polinomiais. 

4- Geometria euclidiana plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos. Triângulos. 
Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de triângulos. Teorema do 
ângulo externo e suas conseqüências. Teorema de Tales. Semelhança de triângulos. 
Relações métricas no triângulo. Áreas de figuras planas poligonais e circulares. 

5- Geometria espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de superfície 
e volume dos principais sólidos geométricos. 

6- Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de arcos. Tratamento de informação – 
tabelas e gráficos. 

7- Os PCNs e o ensino de Matemática. 

Cargo: Professor II – Língua Inglesa 

Conhecimentos específicos: 

 
1- 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. 

2- O idioma estrangeiro e o acesso à informações. Compreensão e uso de funções 
comunicativas. Questões sobre vocabulário. 

3- 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. Imperativo. 
Gerúndio. Tag Questions. Artigos Definidos e Indefinidos. Preposições. Gerúndio depois de 
preposição. Conjunções. Sufixos e Prefixos Cognatos e Falsos Cognatos. 

 

Cargo: Cargo: Professor II – Educação Artística 

Conhecimentos específicos: 

 
1- História da Arte no Brasil do período colonial à contemporaneidade: Período 
colonial, o Barroco no Brasil; século XIX no Brasil: a influência estrangeira; a 
modernização da arte; o modernismo; século xx no Brasil: a arte contemporânea. Arte 
Indígena e Afro Brasileira. 

2- O Ensino de Arte e seus processos criativos. Arte Audiovisual: Fotografia e 
Cinema. 
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3- Cultura popular e multiculturalismo. Elementos fundamentais da música. 
Elementos da Linguagem visual. Gêneros musicais. Fundamentos e Metodologias 
no Ensino de Arte: História do Ensino de Arte. 

4- Os PCNs e o ensino de Arte. Fundamentos Teóricos das artes cênicas. Novas 
tecnologias no campo da Arte e do Ensino. Avaliação em Arte-educação. 

 

Cargo: Professor III – Língua Portuguesa 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais, informativos, 

publicitários e literários. 

2- Textualidade: coesão e coerência. Funções da linguagem. 

3- A intertextualidade na leitura e na produção de textos. 

4- Tipologia textual. 

5- Variação lingüística: emprego da linguagem formal e informal. 

6- Aspectos morfossintáticos e semânticos da língua: emprego das classes de palavras. 

7- Concordância nominal e verbal. 

8- Ocorrência de crese. 

9- Pontuação gramatical. 

10- A semântica e a estilística da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambigüidade, figuras de linguagem. 

11- Linguagem e literatura: conceito de literatura. 

12- Os gêneros literários. 

13- As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. 

14- As literaturas portuguesa e brasileira. 

15- Os PCNs e o ensino de Língua Portuguesa. 

 

Cargo: Professor III – Química 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Introdução: Principais fatos históricos da Química. Aplicações da química sobre a vida 

do Planeta, relacionando-as diretamente com a ação do homem. Matéria e sua 
constituição; Fenômenos físicos e químicos; Substância pura e mistura; 

2- Estrutura Atômica: Partículas atômicas fundamentais; Modelos atômicos (Thonson, 
Rutherford-Bohr); Número atômico e número de massa; Elementos químicos: Isótopos, 
isóbaros, isótonos; Configurações eletrônicas. 

3- Classificação periódica dos elementos: Tabela periódica atual e sua estrutura: 
Propriedades periódicas e aperiódicas. 

4- Ligações químicas: Ligações iônicas; Ligações covalentes; Geometria molecular; 
Polaridade das ligações; Ligações inter e intramoleculares; Ligações metálicas; Tipos de 
fórmula; Oxiredução. 
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5- Funções inorgânicas: Conceitos; Classificação e Nomenclatura; Função óxido; Função 
base; Função sal. Hidretos metálicos; Propriedades e preparação das funções 
inorgânicas. 

6- Reação Química: Reação e equação química; Classificação das reações químicas; 
Balanceamento das equações químicas. 

7- Leis das combinações químicas: Leis ponderais, Leis volumétricas; Cálculo 
estequiométrico. 

8- Introdução aos estudos dos gases: Gases ideais e suas leis; Princípio do Avogadro; 
Equação de Clayperon; Lei das Pressões Parciais; Misturas gasosas; Teoria cinética dos 
gases. 

9- Soluções: Conceito; Classificação; Unidades e tipos de concentração; Diluição; 
Volumetria de neutralização. 

10- Efeitos energéticos nas reações químicas: Calores de reação, formação, 
combustão, dissolução e decomposição. 

11- Eletroquímica: Reações de oxidação; Espontaneidade de uma reação; Células 
eletroquímicas e eletrolíticas; Aspectos qualitativo e quantitativo da eletrólise. 

12- Equilíbrio Químico: Processos reversíveis; Fatores que deslocam o equilíbrio; Princípio 
de Le Chatelier. 

13- Equilíbrio Iônico: Constante de ionização; Produto iônico da água e pH; Solução 
tampão. 

14- Estudo do Carbono: Hibridação do carbono; Ligações sigma e pi; Classificação dos 
átomos, cadeias carbônicas; Radicais orgânicos e nomenclatura. 

15- Funções Orgânicas: Conceito e grupamento funcional; Fórmula geral e estrutural; 
Classificação; Nomenclatura-IUPAC. 

16- Isomeria: Isomeria plana; Isomeria espacial. 

17- Estudo das Funções Orgânicas: Hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos, 
alcadienos, ciclanos, hidrocarbonetos aromáticos); Haletos orgânicos; Funções 
orgânicas oxigenada(álcool, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e 
ésteres); Funções orgânicas nitrogenadas(aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos); 
Propriedades físicas e químicas. 

Cargo: Professor III - Espanhol 

Conhecimentos específicos: 

 
1. Interpretação e análise de mensagens e textos: textos literários em verso ou em prosa; 

textos informativos; textos narrativos, descritivos e expositivos; textos extraverbais; 
textos de referência; textos eletrônicos. 

2. Artigos e contrações. 

3. Preposições A, EM, DE. 

4. Formas HAY, ESTA e ESTAN. 

5. Sinais de pontuação. 

6. Ortografia textual. 

7. Verbos regulares e irregulares; reflexivos e não reflexivos. 

8. Pronomes e adjetivos demonstrativos, possessivos. Pronomes pessoais. Pronomes 
interrogativos. 
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9. Advébios: MUY e mucho, tambíen e tampoco. 

10. Locuções adverbiais. 

11. Substantivo; Número dos substantivos. 

12. As conjunções. 

13. Sinônimos e antônimos. 

14. Locuções prepositivas. 

 

Cargo: Professor III - Libras 

Conhecimentos específicos: 

 
1- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DE SURDEZ: LEI 10.436/02 – Oficialização da 

Libras; DECRETO 5626/05- Regulamentação da Libras HISTÓRIA GERAL DA EDUCAÇÃO 
DE SURDOS; Política Nacional da Educação da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva – 01/2008. 

2- ASPECTOS CLÍNICOS DA SURDEZ: Conceitos; Classificação; Desempenho e 
conseqüências. 

3- ASPECTO SÓCIO ANTROPOLÓGICOS DA SURDEZ: Modelos educacionais na educação 
de surdos: modelos clínicos, antropológico. Identidades surdas: identificações e locais 
das identidades (família, escola, associação, etc.). Cultura, identidade e comunidades 
surdas. 

4- LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: Línguas Naturais. Conceitos: língua, linguagem, fala 
e sinal. Gramática da Libras:Fonética – Fonologia, Morfologia, Sintaxe. (Parâmetros, 
Pronomes Pessoais, Tipos de Frases, Verbos. Advérbios de Modo Incorporados ao Verbo, 
Classificadores). 

 
Cargo: Professor III - Física 

Conhecimentos específicos:  

 
1- Mecânica - Cinemática: Movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. 

Queda livre. Lançamento oblíquo. Movimento circular uniforme. 

2- Dinâmica: Leis de Newton. Plano Inclinado. Força de atrito. Trabalho. Potência. Energia 
Cinética. Energia potencial. Principio de conservação de energia. 

3- Estática: Equilíbrio estático de um ponto material. Momento resultante. Máquinas 
simples. 

4- Hidrostática: Empuxo. Princípio de Arquimedes. Pressão atmosférica. Teorema de 
Stevin. Teorema de Pascal. Prensa hidráulica. 

5- Gravitação: Leis de Kepler. Lei da gravitação universal. 

6- Termologia: Termometria. Dilatação Térmica de sólidos e líquidos. Calorimetria. 
Transmissão de calor. Leis dos gases ideais. Termodinâmica. 

7- Ondulatória: Classificação das ondas. Ondas periódicas. Movimento de ondas em 
cordas. Interferência e ondas estacionárias. 

8- Acústica: velocidade do som em meios diferentes. Fenômenos sonoros. Efeito Doppler. 
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9- Óptica: Princípios da óptica geométrica. Leis da reflexão da luz. Leis da refração da luz. 
Formação de imagens em espelhos planos e esféricos. Associação de 2 espelhos planos. 
Lentes esféricas. Instrumentos ópticos. Óptica da visão. 

10- Eletricidade: Corrente elétrica. Diferença de potencial. Resistência elétrica. Lei de 
Ohm. Associação de resistores. Eletricidade estática. Eletrização. Lei de Coulomb. 
Campo Elétrico. Associação de capacitores. 

11- Magnetismo: Imãs. Campo Magnético. Força Magnética. Lei de Ampère. Lei de Lenz e 
Lei de Farady. Aplicações da indução eletromagnética. 

12- Ondas Eletromagnéticas: Características das ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio. 
Microondas. Luz visível, raios Infravermelhos e ultravioleta. 

13- Física Moderna: A Relatividade de Einstein e suas consequências. Efeito fotoelétrico. O 
principio da incerteza. Fissão e fusão nuclear. 

 

Cargo: Professor III - História 

Conhecimentos específicos: 

1. Idade Antiga: Conceito, Periodização, Fontes Históricas, Grécia, Roma, Reinos 
Bárbaros, A Expansão do Cristianismo, A Igreja na Estrutura do Cristianismo. 

2. Idade Média: Feudalismo, Formação, Instituições e Relações. A Expansão Comercial e 
as Cruzadas, Formação das Monarquias Nacionais. A Crise do Feudalismo. 

3. Idade Moderna: Humanismo, Renascimento, Reforma e Contra-Reforma. Os Estados 
Nacionais e o Absolutismo Monárquico(Portugal, Espanha, Inglaterra, e França), o 
Mercantilismo, O Expansionismo Espanhol e Português. O Antigo Sistema Colonial. As 
Revoluções Inglesas do séc. XVII. O Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. A 
Revolução Industrial. 

4. Idade Contemporânea: A Revolução Francesa e o Império Napoleônico. As 
Revoluções Liberais de 1830. As Revoluções de 1948. As Doutrinas Sociais do séc.XIX. 
O Imperialismo Europeu e o Neoliberalismo. 1ª Guerra Mundial. A Revolução Russa. A 
Crise de 1929. O Nazi-Facismo. A 2ª Guerra Mundial. A Guerra Fria e o Mundo 
Polarizado. A Descolonização da Ásia e África. A Crise do Bloco Socialista. A Nova 
Ordem Mundial. A Globalização Capitalista. O Neoliberalismo. 

5. História da América: A América no séc.XIX: A Formação dos Estados Nacionais e 
Liberais na América Latina. Os EUA no séc.XIX: A América na 1ª metade do séc. XX. A 
Revolução Mexicana. A Crise do Modelo Oligárquico na América Latina. O Populismo na 
América. A Revolução Cubana, a América na Nova Ordem Mundial. A Redemocratização 
da América Latina. 

6. História / Brasil / Maranhão: Brasil Pré-colonial: O ameríndio brasileiro. As 
primeiras expedições e o sentido da colonização. Capitanias Hereditárias. Governo 
Geral, Economia e Sociedade colonial. A União Ibérica. As Invasões estrangeiras. Os 
Movimentos Nativistas. Ação Missionária no Maranhão. A 1ª fase da Colonização no 
Maranhão (1615 – 1755) 2ª fase da Colonização no Maranhão. A Crise no Antigo 
Sistema Colonial. Os Movimentos Emancipacionistas. A Independência do Brasil. A 
Adesão do Maranhão à Independência. A Balaiada. O 1º Reinado. O Período Regencial. 
O 2º Reinado. A Política Externa Brasileira. Economia, Política Sociedade e Cultura 
Maranhense no séc.XIX. A Crise do Império e a Proclamação da República. A República 
das Espadas e a República Oligárquica. A Economia, movimentos sociais e urbanos. As 
Oligarquias no Maranhão. A Indústria Têxtil e a Emergência do Babaçu na economia 
Maranhense. A Semana da Arte Moderna. A Crise da República Oligárquica. As Revoltas 

tenentistas. 
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7- A Revolução de 30 e o período de Vargas As Políticas Econômicas e Sociais. O 
Populismo no Brasil, Nacionalismo e Desenvolvimento. O Movimento Operário. 

O Sistema Partidário. A Crise do Populismo. O Maranhão no período Populista: 
Oligarquia Vitorinista. A Crise na Indústria Têxtil. 

8- O Período Militar no Brasil A política econômica e seus efeitos sociais. A 
Repressão Militar e sua contestação. A Crise do Regime Militar. A Crise Econômica. A 
Abertura Política. A Reorganização dos Movimentos Sociais. O Maranhão no Período 
Militar. As Oligarquias Maranhenses. A Penetração do grande capital e suas 
conseqüências sociais. Os Conflitos Agrários. A Nova República Brasileira. 

9- História da África e dos Afrodescendentes: a historiografia e a África. O Egito e as 
sua realizações Culturais e Tecnológicas. Os Impérios de Ghana e do Mali. Heranças 
Étnico-culturais e político-econômicas dos africanos no Brasil. 

 

Cargo: Professor III - Geografia 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas de representação, leitura e 

interpretação de documentos cartográficos, coordenadas geográficas e UTM, fusos 
horários. 

2- A Paisagem Natural e suas Interações Ambientais: Composição, estrutura e 
dinâmica da atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A natureza segundo o 
funcionamento integrado dos componentes físicos e antrópicos. Conceitos de 
Geossistema e desenvolvimento sustentável. Problemas ambientais: ocupação, 
exploração, poluição, consumo e formas de produção. 

3- Conceitos Demográficos, Econômicos e Geopolíticos: Composição, estrutura e 
dinâmica da população, os sistemas econômicos, a industrialização e circulação de 
mercadorias, a globalização dos espaços, relações sócio-econômicos internacionais, 
recursos naturais e fontes de energia. 

4- Espaço Geográfico Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O ambiente 
natural: composição estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo, 
solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente 
humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população. Produção, circulação e 
consumo de bens e mercadoria. A urbanização, a regionalização e as relações 
internacionais brasileiro e maranhenses. 

Cargo: Professor III - Inglês 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Os PCNs e o ensino da Língua Inglesa. 

2- Língua e Cultura. 

3- Linguagem e comunicação. 

4- Leitura e interpretação de textos. 

5- Substantivos (gênero e número). 

6- Pronomes (todos). 

7- Adjetivos (grau comparativo e superlativo). 

8- Numerais. 



FFeeddeerraaççããoo  ddaass  
IInnddúússttrriiaass  ddoo  

EEssttaaddoo  ddoo  MMaarraannhhããoo   

EEnnttiiddaaddeess  
IInntteeggrraanntteess  ddoo  
SSiisstteemmaa  IInnddúússttrriiaa  

 

FIEMA-SESI-SENAI-IEL Página 36 

9- Verbos: auxiliares (to be supposed to) anômalos, regulars e irregulars, uso enfático do 
DO. 

10- Voz ativa e passiva. 

11- Subjuntivo, infinitivo e particípio. 

12- Artigos: definido e indefinido. 

13- Preposições. 

14- Preposições usadas com adjetivos e particípios. 

15- Sifixos: less, ness, ly, ship, ward, em ism, hard. 

 
Cargo: Professor III - Biologia 

Conhecimentos específicos: 

 
1. Os componentes químicos da célula 

2. Compostos orgânicos e inorgânicos. 

3. Teorias sobre a origem da vida 

4. Teorias da Abiogênese, Biogênese e Hipótese de Oparin. 

5. Morfologia Celular 

6. Estrutura e funções da membrana, parede celular, citoplasma, orgânulos 
citoplasmáticos e núcleo celular. 

7. Metabolismo Energético Celular 

8. Fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação. 

9. Ácidos Nucléicos 

10. Estrutura do RNA e DNA e replicação. 

11. Síntese Protéica 

12. Transcrição e tradução. 

13. Divisão celular 

14. Mitose e meiose. 

15. Reprodução e Embriologia Animal 

16. Tipos de reprodução, gametogênese, fecundação, o desenvolvimento embrionário 
(segmentação, gastrulação, organogênese), desenvolvimento embrionário do anfioxo 
e dos anfíbios, anexos embrionários, desenvolvimento embrionário dos mamíferos. 

17. Histologia Animal 

18. O surgimento da multicelularidade e suas vantagens, diferenciação celular, tecido 
epitelial (características e classificação), tecido conjuntivo (características, tipos de 
tecidos, a origem do tecido conjuntivo), tecido muscular (características e tipos de 
tecidos), tecido nervoso. 

19. Vírus 

20. Estrutura, diversidade e reprodução, bacteriófagos, doenças causadas por vírus 
(AIDS, HPV, etc.). 

21. Reino Monera 

22. Morfologia das bactérias autotróficas e heterotróficas, importância das bactérias, 
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doenças causadas por bactérias, cianobactérias, morfofisiologia das cianofíceas, 
quimiossíntese. 

23. Reino Protista 

24. Algas unicelulares ou coloniais eucariontes: estrutura e reprodução das 
Euglenophytas, Pyrrophytas e Crysophytas. Características gerais dos protozoários: 
Flagelados, Esporozoários, Ciliados e Sarcodíneos, doenças causadas por protistas. 

25. Reino Fungi 

26. Classificação dos fungos, características gerais, estrutura e reprodução dos 
Zygomicotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, Ascomycotina. Importância dos 
fungos. Liquens. 

27. Fisiologia Vegetal 

28. Transporte da seiva bruta e elaborada, transpiração, gutação, fotossíntese, 
respiração, hormônios vegetais e movimentos vegetais. 

29. Taxonomia Vegetal 

30. Classificação e regras de nomenclatura. 

31. Anatofisiologia Animal Comparada 

32. Zoologia dos Invertebrados 

33. Características gerais e reprodução dos filos: Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, 
Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. 

34. Genética 

35. Conceitos fundamentais: gene, genes letais, cromossomo, alelo, dominância, 
recessividade, codominância, pleiotropia e epistasia. Leis de Mendel. Teoria 
cromossômica da herança (ligação gênica). Tipos de herança: com e sem dominância, 
herânça quantitativa, herança ligada ao sexo, herança influenciada ao sexo, herança 
limitada ao sexo, alelos múltiplos, interação gênica e cromossômica,anomalias 
cromossômicas na espécie humana, origem e características das mutações. 
Variabilidade genética: sexo, recombinação genética, permuta genética. 

36. Evolução 

37. Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. Genética de populações e a formação de 
novas espécies: o equilíbrio de Hardy-Weinberg, raciação, especiação, radiação 
adaptativa e convergência. Evidências da evolução orgânica. Evolução dos grandes 
grupos e evolução do homem. 

38. Ecologia 

39. Conceitos básicos: indivíduo, população, espécie, comunidade, ecossistema, cadeias e 
teias alimentares, habitat, nicho ecológico, fluxo de energia, pirâmides de energia e 
biomassa. Ciclo da matéria e ciclos biogeoquímicos (Ciclo da Água, do Nitrogênio, do 
Carbono e do Fósforo). Dinâmica de populações e comunidades: Relações entre os 
seres vivos. Equilíbrio ecológico, adaptações, sucessão ecológica. Biomas Aquáticos: 
marinhos, de água doce e estuários. Biomas Terrestres: desertos, tundra, 
taiga,florestas temperadas e tropicais, manguezal, zona costeira, campos, cerrados, 
caatigas, cocais. Fatores de desequilíbrio ecológico: alterações bióticas do 
ecossistema, introdução e extinção de espécies no ecossistema, alterações abióticas 
do ecossistema, poluição, controle dos problemas ecológicos. Noções de 
biodiversidade. 

 

40. orted speech. 
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Cargo: Professor III – Educação Física 

Conhecimentos específicos: 
 
1- Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. 

2- Ordenamentos legais da educação física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. 

3- A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. 

4- Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, construtivista, 
crítico-hemancipatória, concepção de aulas abetas, aptidão física e crítico–superadora. 

5- A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a 
Educação Física e a pluralidade. 

6- A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a 
Educação Física e a pluralidade cultural. 

7- Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da 
educação física- Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos. 

 

Cargo: Professor III - Sociologia 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Correntes teóricas principais - Positivismo, interacionismo, evolucionismo, 

difusionismo, estruturalismo, funcionalismo, sociologia compreensiva, materialismo 
histórico, relativismo, perspectivismo, pós-modernismo, fenomenologia, história dos 
conceitos, liberalismo, socialismo, social. 

2- Conceitos a serem manejados - Fato social, ação social, indivíduo e sociedade, redes 
sociais, divisão social do trabalho, estratificação social, dominação, poder simbólico, 
conflito e mudança social, cultura, ideologia; instituições, carisma, tradição, 
modernidade e pós modernidade, urbanização, rural-urbano, estado, habitus, poder 
simbólico, parentesco, sistemas partidários, sistemas eleitorais, regimes de governo, 
formas clássicas de governo (monarquia, aristocracia, democracia) e sistemas de 
governo (parlamentarismo e presidencialismo), formas de estado, burocracia. 

3- Cenários privilegiados de análise - Movimentos Sociais, Espaços Segregados, 
Populações Marginalizadas, Migração, Relações Raciais, Movimentos Culturais, Violência 
e Segurança Pública, Elites políticas e financeiras, Justiça, Educação, Consumo, 
Trabalho, Meio ambiente, Planejamento Urbano. 

4- Sociologia e Ensino: O ensino de Sociologia e suas indagações na atualidade: a 
tradução do saber sociológico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de 
conteúdos; os objetivos da Sociologia no ensino médio; a contribuição das aulas de 
Sociologia para o desenvolvimento do senso crítico. 

 

Cargo: Professor III - Filosofia 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Temas e áreas da Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Teoria do Conhecimento, 

Lógica e Estética – os conceitos fundamentais e delimitações das respectivas áreas. A 
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sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes relacionadas ao despertar para o 
filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. A articulação entre os temas da 
Filosofia e a História da Filosofia. 

2- A Filosofia e suas origens na Grécia Clássica: mito e logos, o pensamento 
filosófico; a relação entre Filosofia e a pólis, as condições históricas e suas relações com 
a filosofia nascente. 

3- Filosofia Antiga: as questões propostas pelos pré-socráticos. A maiêutica socrática. 
Platão. Platão: a realidade, o conhecimento e a polis. Aristóteles: os princípios da 
metafísica, da política e da ética. Filósofos do período: pré-socráticos, Sócrates, Platão 
e Aristóteles. 

4- O período helenista: a filosofia estóica, a filosofia epicurista e os modelos de vida 
feliz. Filósofos do período: Epicuro, filósofos estóicos. 

5- Filosofia medieval: a Patrística; as relações entre Fé e Razão, a questão do livre 
arbítrio; a querela dos universais. A sistematização escolástica. Filósofos do período: 
Agostinho, Abelardo, Tomás de Aquino, Guilherme de Occam. 

6- Filosofia moderna (séculos XV ao Iluminismo) e seus temas: o antropocentrismo 
moderno, o humanismo, a revolução científica moderna, o surgimento do sujeito do 
conhecimento e o aparecimento do indivíduo; racionalismo, empirismo e apriorismo; a 
importância do método. A emergência do Estado Moderno: as teorias políticas do 
período (Hobbes, Locke, Rousseau). Filósofos do período: Thomas Morus, Pico Della 
Mirandola, F. Bacon, Galileu, Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Kant. 

 

Cargo: Professor III - Matemática 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Cálculo Aritmético em Situações Reais: Proporcionalidade: razão, proporção, divisão 

proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples. 

Conjuntos Numéricos: representação, relações, operações com conjuntos numéricos. 
Análise Combinatória: fatorial, princípios da contagem, arranjo simples, combinação 
simples e permutação simples sem/com repetição. Binômio de Newton: números 
binomiais, termo geral e triângulo de pascal. Noções Probabilidades. 

2. Medidas e Formas na Leitura do Mundo: Ângulos. Triângulos. Teoremas: Pitágoras e 
Talles. Quadriláteros. Polígonos regulares. Círculo e circunferência. Polígonos inscritos e 
circunscritos. Principais Figuras Planas. Postulados: Ponto, Reta, Plano. Paralelismo e 
Perpendicularismo: reta e plano. Sólidos Geométricos (áreas e volumes): prisma, 
pirâmide, cilindro, cone e esfera. 

3- Transcrição de Fenômenos na Forma de Funções: Conjuntos: subconjunto, conjunto 
das partes e operações com conjuntos. Relações: definição, produto cartesiano e gráfico. 
Função: definição, domínio, contra-domínio, imagem, gráfico, tipos, composta e inversa. 
Outras Funções: polinominais, várias sentenças abertas, modular, exponencial, logarítmica 
e inequações. Funções Trigonométricas: relações no triângulo retângulo, arcos e ângulos, 
seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante, relações e identidades, 
transformações, equações, inequações e resolução de triângulos. Progressões: aritméticas 
e geométricas. 

44..   Álgebra e Geometria: Matrizes: conceitos, igualdade, tipos, operações e propriedades 
em particular as quadradas e seus Determinantes. Ponto, Reta, 

55..  Circunferência e Cônicas. Sistemas Lineares: definição, classificação, resolução e 
discussão. Polinômio: Operações, raízes, teorema do resto, teorema fundamental da 
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álgebra. Números Complexos: origem, operações, módulo, conjugado, representação 
gráfica, forma polar e forma de Moivie. 

 
Cargo: Cargo: Professor III – Educação Artística 

Conhecimentos específicos: 

 
1- História da Arte no Brasil do período colonial à contemporaneidade: Período 

colonial, o Barroco no Brasil; século XIX no Brasil: a influência estrangeira; a 
modernização da arte; o modernismo; século xx no Brasil: a arte contemporânea. Arte 
Indígena e Afro Brasileira. 

2- O Ensino de Arte e seus processos criativos. Arte Audiovisual: Fotografia e 
Cinema. 

3- Cultura popular e multiculturalismo. Elementos fundamentais da música. 
Elementos da Linguagem visual. Gêneros musicais. Fundamentos e 
Metodologias no Ensino de Arte: História do Ensino de Arte. 

4- Os PCNs e o ensino de Arte. Fundamentos Teóricos das artes cênicas. Novas 
tecnologias no campo da Arte e do Ensino. Avaliação em Arte-educação. 

 

Cargo: Motorista 

Conhecimentos específicos: 

 
1 Leis de Trânsito e Primeiros Socorros. 

2 Trânsito e Cidadania. 

3 Código Brasileiro de Trânsito. 

 
Cargo: Empreendedorismo 

Conhecimentos específicos: 

 
1- Conceito de empreendedorismo. 

2- A evolução histórica do empreendedorismo. 

3- A formação do administrador e empreendedor (perfil). 

4- O processo empreendedor. 

5- Como desenvolver empreendedores. 

6- Identificando e avaliando oportunidades: vantagens e desvantagens. 

7- Mercado. 

8- Marketing. 

9- Plano de negócio. 

10- Teorias da motivação. 

11- Qualidade de vida. 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - PcD 

Conhecimentos Gerais: 
 
Matemática 

1. Quatro Operações. 

2. Adição. 

3. Subtração. 

4. Multiplicação. 

5. Divisão. 

 
Português: 

1. Acentuação Gráfica. 

2. Plural. 

3. Ortografia. 

4. Classificação das Palavras. 

 
Cargo: Técnico de Educação – Supervisão Educacional 

Conhecimentos específicos: 

 
1. Aspectos do trabalho cotidiano do Supervisor Escolar - A postura ética no 

trabalho. A ação educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto escolar. 
A visão crítica do supervisor escolar sobre o trabalho desenvolvido pela escola.  

2. Elaboração de currículos: o quê, como e quando ensinar e avaliar. Acompanhamento 
do trabalho pedagógico e da avaliação dos alunos. A integração do trabalho do 
supervisor escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a 
participação do profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares.  

3. A supervisão: Concepção e prática. Funções e responsabilidades do supervisor 
escolar: pedagógicas, administrativas, técnicas e político-sociais.  

4. Lideranças e relações humanas no trabalho: tipos de lideranças, mecanismos de 
participação, normas e formas organizativas facilitadora da integração grupal.  

5. 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. 

 
Cargo: Técnico em Segurança no Trabalho 

Conhecimentos específicos: 

 
1. Psicologia do Trabalho, Comunicação e Treinamento. 
2. Introdução à Higiene, Medicina e Segurança no Trabalho. 
3. Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho. 
4. Normas Regulamentadoras – NR’s. 
5. Higiene do Trabalho. 
6. Doenças do Trabalho. 
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7. Gerenciamento de Riscos. 
8. Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. 

 
Cargo: Assistente Administrativo  

Conhecimentos Gerais: 

PORTUGUÊS:  
1. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto;  

2. Ortografia; 

3. Acentuação; 

4. Pontuação; 

5. Concordância Nominal e Verbal; 

6. Regência Nominal, Verbal; 

7. Sintaxe da oração e do período; 

8. Emprego das classes de palavras. 

MATEMÁTICA:  
1. Raciocínio Lógico em Regra de três simples e composta; 

2. Equações do 2.º grau; 

3. Calculo de Juros simples e compostos; 

4. Resolução de problemas; 

5. Operações que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes; 

6. Porcentagem. 

Cargo: Técnico de Estudo e Desenvolvimento 

Conhecimentos específicos: 

 
1. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: desenvolvimento, teoria e 
prática. Bibliotecas, Redes e Sistemas de Informação Especializados: gestão e tratamento 
da informação. 

2. Recursos Informacionais: tipologia de fontes bibliográficas e de dados. Fontes impressas 
e eletrônicas, bases de dados. Bibliografias e catálogos brasileiros e internacionais. 
Depósito legal e controle bibliográfico. Redes bibliográficas e de informação brasileiras e 
estrangeiras. Catálogos coletivos. Sistemas de recuperação de informação: novas 
tecnologias na recuperação da informação, estratégias de busca, avaliação, instrumentos e 
tendências. 

3. Indexação e Resumo: função e metodologias de indexação; política; função e 
metodologias para elaboração de resumos; avaliação de resumos, índices. 

4. Linguagens Documentárias: tipologia, conceitos, metodologias e gestão. Linguagens pré 
e pós-coordenadas; controle de vocabulário; conceito e descritor; critérios de 
compatibilização: precisão, universalidade, univocidade, pertinência e funcionalidade; 
critérios de avaliação de eficácia. Terminologia, sintaxe e semântica na construção de 
linguagens documentárias. 
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5. Representação Descritiva: conceitos básicos; catálogos. Descrição bibliográfica: 
conceitos, metodologias e instrumentos. Códigos de catalogação: AACR2: princípios e 
aplicações; catalogação de diferentes documentos; outros códigos de catalogação. 
Catalogação cooperativa; catalogação retrospectiva; formatos de intercâmbio.Avanços 
recentes na área de representação bibliográfica. 

6. Representação Temática: conceitos e gêneros de representação documentária. Sistemas 
de classificação bibliográfica, classificações facetadas e tesauros: teoria, desenvolvimento 
e aplicações. Sistemas de classificação: novos desenvolvimentos e aplicações em serviços 
automatizados e na internet. Classificação Decimal de Dewey: princípios e estrutura; 
Classificação Decimal Universal: princípios e estrutura. 

7. Normalização: teoria, conceitos, normas técnicas de informação e documentação 
brasileiras e internacionais. 

8. Formação e Desenvolvimento de Coleções: conceitos; processos e políticas; seleção de 
documentos e temas correlatos; censura; direito autoral; cooperação interbibliotecária; 
organização do serviço de aquisição: compra, doação e permuta; desbastamento; 
avaliação de coleções. 

9. Administração de Bibliotecas: diretrizes, políticas, definição; organização e 
implementação de serviços de biblioteca e documentação; teorias de administração; 
administração de recursos humanos, físicos, financeiros e materiais; avaliação de serviços. 

10. Planejamento Bibliotecário: conceituação, objetivos; tipos de planos; projetos; 
administração por projetos; diagnóstico; estudo de viabilidade; meios e instrumentos de 
execução; acompanhamento, controle e avaliação. 

11. Informática: noções de informática, automação de bibliotecas e serviços de 
informação; requisitos e escolha de sistemas automatizados; preparação do documento; 
sistemas integrados e não-integrados; propriedades, funções e avaliação de sistemas para 
automação. 

12. Serviços ao Usuário: pressupostos básicos e diretrizes; serviço de referência e 
informação: conceitos, estrutura e processo; modelos de fluxo e fases; entrevista de 
referência: questão, negociação; interação bibliotecário-usuário; educação do usuário; 
alerta e disseminação da informação; comunicação visual; marketing de serviços e 
produtos; avaliação; tendências e novas tecnologias aplicadas ao serviço de referência. 

13. Consciência profissional: perfil da profissão, legislação, conselho, associações e 
sindicatos. 

14. Ética no exercício da função pública (Decreto nº 1.171 de 22/06/1994). 
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ANEXO III 

QUADRO DE ETAPAS, LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS. 

ETAPAS LOCAIS DATAS HORÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento, 
análise curricular 
e inscrição de 
candidatos 

SÃO LUÍS, na Coordenadoria 
de Recursos Humanos (CORH) 
do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado do 
Maranhão (Sistema FIEMA), 
no 1º andar do Edifício Casa da 
Indústria Albano Franco, situada à 
Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/nº, Bequimão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 a 27 

de agosto de 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

08h00min  

ás  

11h30min 

 e das  

14h00min  

às  

17h30min 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
IMPERATRIZ – Secretaria da 
Escola Marly Sarney situada na 
Rua Aquiles Lisboa s/n – 
Mercadinho, Imperatriz/MA.  

BACABAL, SESI/CAT – 
BACABAL, Secretaria da Escola 
Presidente Médici, situada na Rua 
Frederico Leda, s/nº, Bacabal/MA. 

CAXIAS, SESI/CAT – CAXIAS, 
Secretaria da Escola, situada na 
Rua Gonçalves Dias, s/nº, 
Conjunto de Queiroz, Caxias/MA.  

 

 

 

 

 

Prova de 
Conhecimentos 

SÃO LUÍS, Unidade Operacional 
Prof. Raimundo Franco Teixeira, 
n.º 2888 – Monte Castelo – São 
Luís; 

 

 

 

 

 

04 de 
setembro 
de 2010 

 

 

 

 

 

08h00min  

ás  

11h00min 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
Imperatriz – Escola Marly 
Sarney localizada na Rua Aquiles 
Lisboa s/n – Mercadinho, 
Imperatriz. 

BACABAL, SESI/CAT 
BACABAL, Escola Presidente 
Médici, situado na Rua Frederico 
Leda, s/nº, Bacabal/MA.  

CAXIAS, SESI/CAT/CAXIAS, 
Unidade Operacional, localizada 
na Rua Gonçalves Dias, s/nº, 
Conjunto de Queiroz, Caxias/MA.  
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Resultado da 
prova de 
conhecimentos 
e recebimento 
do tema e 
agendamento 
do horário da 
prova prática. 

SÃO LUÍS, na Coordenadoria 
de Recursos Humanos (CORH) 
do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado do 
Maranhão (Sistema FIEMA), 
no 1º andar do Edifício Casa da 
Indústria Albano Franco, situada à 
Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/nº, Bequimão. 

13 de 
setembro 
de 2010 

15h00min  

às  

18h00min 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
IMPERATRIZ – Secretaria da 
Escola Marly Sarney situada na 
Rua Aquiles Lisboa s/n – 
Mercadinho, Imperatriz/MA. 

BACABAL, SESI/CAT – 
BACABAL, Secretaria da Escola 
Presidente Médici, situada na Rua 
Frederico Leda, s/nº, Bacabal/MA. 

BACABAL, SESI/CAT 
BACABAL, Escola Presidente 
Médici, situado na Rua Frederico 
Leda, s/nº, Bacabal/MA. 

Prova Prática 

 

SÃO LUÍS, Unidade Operacional 
Prof. Raimundo Franco Teixeira, 
n.º 2888 – Monte Castelo – São 
Luís; 

15 e 16 
de 

setembro 
de 2010 

08h00min  

ás  

11h30min 

 e das  

14h00min  

às  

17h30min 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
Imperatriz – Escola Marly 
Sarney localizada na Rua Aquiles 
Lisboa s/n – Mercadinho, 
Imperatriz. 

BACABAL, SESI/CAT 
BACABAL, Escola Presidente 
Médici, situado na Rua Frederico 
Leda, s/nº, Bacabal/MA.  

CAXIAS, SESI/CAT/CAXIAS, 
Unidade Operacional, localizada 
na Rua Gonçalves Dias, s/nº, 
Conjunto de Queiroz, Caxias/MA.  

Estudo de Caso 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
Imperatriz – Escola Marly 
Sarney localizada na Rua Aquiles 
Lisboa s/n – Mercadinho, 
Imperatriz. 

15 de 
setembro 
de 2010 

14h:00min 
as 

17h:00min 
BACABAL, SESI/CAT 
BACABAL, Escola Presidente 
Médici, situado na Rua Frederico 
Leda, s/nº, Bacabal/MA. 
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Resultado Final  

SÃO LUÍS/MA, no quadro de 
aviso, localizado no Edifício Casa 
da Indústria Albano Franco, 
situada à Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/nº, Bequimão, e 
no site: 
www2.fiema.org.br/licitacoes.kmf 

20 de 
setembro 
de 2010 

 

16h:00min 

IMPERATRIZ,  SESI CAT 
IMPERATRIZ – Secretaria da 
Escola Marly Sarney situada na 
Rua Aquiles Lisboa s/n – 
Mercadinho, Imperatriz/MA. 

BACABAL, SESI/CAT – 
BACABAL, Secretaria da Escola 
Presidente Médici, situada na Rua 
Frederico Leda, s/nº, Bacabal/MA. 

CAXIAS, SESI/CAT – CAXIAS, 
Secretaria da Escola, situada na 
Rua Gonçalves Dias, s/nº, 
Conjunto de Queiroz, Caxias/MA. 

 


