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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
Nº 038/2021 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 
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 038/2021 – 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO.     

 
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 09 de março de 08h ás 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. Critérios avaliativos: Domínio e Desenvoltura: Aproveitamento do espaço, domínio e a 

aptidão técnica para o exercício da função, capacidade de expressar o conhecimento na 

prática com clareza e segurança. (até 30 pontos); Interação com os envolvidos e espaço: 

Capacidade de interagir/utilizar recursos disponibilizados, 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 25 pontos); Utilização de Recursos/Gestão do Tempo: Capacidade de demonstrar 

as habilidades necessárias para a função, se expressar com ações durante o tempo 

estabelecido e organização do tempo disponibilizado para demonstrar o conhecimento. 

(até 15 pontos). 
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3. Os candidatos convocados que enviarem a documentação no prazo informado, 
receberão um link no e-mail (o link será enviado no dia 10/03/2021 a partir de 14h), 
informando a data e horário da entrevista online.  
 

ORDEM CANDIDATO 

1 CLEBER ARAÚJO PIMENTEL 

2 GISELE RODRIGUES PEREIRA 

3 ISMAYRA OLIVEIRA SILVA 

4 JOCIELI TEREZINHA ZANCHETTA COSTA 

5 KARLA PRISCILA CLAUDINO DA SILVA 

6 KARYNI ELIAS BATISTA DOS SANTOS 

7 LAURA POLIANNE DE SOUZA MORAES 

8 LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA 

9 LUANA SOUZA ALMEIDA 

10 LUIZ CLAUDIO MENEZES SIQUEIRA 

11 MANOELA DE CARVALHO SILVA 

12 SIMONE BARBOSA MENEZES 

13 SUELEN CRISTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO 

 
 

Boa Vista – RR, 08 de março de 2021. 
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