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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
Nº 064/2021 – PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 

 
O SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA pelo presente comunicado, 
torna público para conhecimento dos interessados, a convocação para a Entrevista dos 
APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR do Processo de Recrutamento e Seleção nº 064/2021 – 
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA.  

 
Em face da pandemia (COVID-19), que gerou uma substancial mudança em nosso 
comportamento em relação à saúde e segurança de nosso corpo funcional, bem como da 
comunidade roraimense, informamos que esta etapa será na modalidade a distância. 
  
A entrevista será realizada de forma remota através da Plataforma TEAMS. Para participar desta 
etapa, o candidato precisa de fone de ouvido ou headset, microfone e webcam.  Recomenda-se 
aos candidatos realizarem os testes de acesso na plataforma, pelo menos, 15 minutos antes do 
horário marcado. Em caso de dúvidas, consulte o tutorial que será encaminhado por e-mail.  A 
saber:  
 

1. Os candidatos convocados para esta fase devem encaminhar no endereço de e-mail: 
seletivosesc@sescrr.com.br, no dia 15/04/2021 de 08h às 14h, os seguintes 
documentos que comprovem os pré-requisitos e as condições de participação, 
anteriormente informadas no currículo:  
 

• Documentos Pessoais; 

• Currículo; 

• Termo de compromisso, comprovante de inscrição, declaração de inexistência 
de parentesco (ANEXO I) assinados pelo candidato; 

• Certificado ou declaração que comprovem qualificações, cursos, experiência, 
etc. 
 

Todos os documentos devem ser enviados digitalizados. A não apresentação de qualquer dos 
documentos exigidos, causará a eliminação do candidato.  

 
2. Os candidatos convocados que enviarem a documentação no prazo informado, 

receberão um link no e-mail (o link será enviado no dia 16/04/2021 a partir de 14h), 
informando a data e horário da entrevista online.  
 

ORDEM CANDIDATO 

1 ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ 

2 JEOVANE DOS SANTOS SAMPAIO 

 
Boa Vista – RR, 13 de abril de 2021. 
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