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•  

 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
Nº 044/2020/PROFESSOR - LÍNGUA PORTUGUESA. 

 
 

 O SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA torna público para conhecimento 
dos APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR a data, horário e local para a Prova Prática do Processo 
de Recrutamento e Seleção nº 044/2020 para o cargo de Professor - Língua Portuguesa. 

1. Critérios avaliativos: Oralidade e Desenvoltura:  Expressão oral, domínio e a aptidão técnica para o 
exercício da função, capacidade de expressar o pensamento com clareza e objetividade (até 30 
pontos); Interação com os envolvidos: Capacidade de interagir, socializar-se, interação social e 
demonstrar habilidade de comunicação (até 30 pontos); Postura Profissional: Conjunto das 
características pessoais e as atitudes demonstradas, linguagem corporal (até 30 pontos); 
Administração do tempo: Capacidade de se expressar durante o tempo estabelecido, clareza de 
idéias, visão de futuro (até 10 pontos). 

2.  O candidato deverá preparar uma aula prática com duração máxima de 15 minutos; 

1. A temática da aula será: CRASE; 
 

3. O Sesc disponibilizará DATA SHOW e CABO HDMI apenas, já os demais materiais e recursos deverão 
ficar a cargo do candidato; 

4. O candidato deverá entregar em três vias um plano de aula contendo: objetivo (expectativa de 
aprendizagem), temática, metodologia e avaliação; 

Conforme o item do descritivo 7.3, os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no 

local indicado para realização da prova prática 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu 

início, deverão apresentar os documentos originais, que comprovam os pré-requisitos e as 

condições de participação, anteriormente informadas no currículo (cursos, qualificação, etc.), 

incluindo o currículo e documentos pessoais, munidos do comprovante de inscrição assinado e a 

declaração de inexistência de parentesco (ANEXO I) devidamente assinada para que sejam validados 

pelo SESC/RR. A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, causará a eliminação do 

candidato. 

LOCAL: Sede Administrativa, Rua Araújo Filho, 947, Centro. Auditório. 

ORD. CANDIDATO DATA HORÁRIO 

1.  CARLA CAROLINA MOURA BARRETO 28/04/2020 9h 

2.  DEYSIANE OLIVEIRA DA SILVA 28/04/2020 9h 

3.  FRANCINALVA LEMOS FERREIRA 28/04/2020 9h 

4.  LUCIANO GABRIEL ENDALÉCIO MARTINS 28/04/2020 9h 

5.  RAYANE AZEVEDO VIEGAS GARCIA 28/04/2020 9h 

6.  SILVANA DOS SANTOS DA SILVA 28/04/2020 9h 

 
 

 
Comissão de Processo Seletivo do Sesc-RR 

Boa Vista – RR, 23 de abril de 2020. 
 


