Serviço Social do Comércio
Departamento Regional em Roraima
Sistema Fecomércio

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Nº 061/2021 – PROFESSOR DE QUÍMICA
O SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA pelo presente comunicado,
torna público para conhecimento dos interessados a data, horário, local e a forma de
apresentação para a Entrevista dos APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR do Processo de
Recrutamento e Seleção nº 061/2021 – PROFESSOR DE QUÍMICA.
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. 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).
2. Estão presentes nesta lista, apenas candidatos que enviaram a documentação
COMPLETA para o e-mail no PRAZO INFORMADO anteriormente na Convocação para
a Entrevista.
3. Os candidatos abaixo deverão apresentar uma aula com o tema: Estequiometria
4. Os candidatos terão 10 minutos para a apresentação.
5. Os candidatos abaixo deverão acessar o link, recebido no e-mail que fora informado no
ato da inscrição, na seguinte data e horário:
ORD.

DATA

HORÁRIO

1.

CANDIDATO
ADRIAMARA ALVES DA SILVA

22/04/2021

11:10

2.

FILIPE CHRISTIAN DE CASTRO RODRIGUES

22/04/2021

11:20

3.

JOCIELI TEREZINHA ZANCHETTA COSTA

22/04/2021

11:30

4.

KAREM DE CASTRO SILVA

22/04/2021

11:40

5.

MARIA DANIELE VASCONCELOS DOS SANTOS

22/04/2021

11:50
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