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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
SESC RR Nº 039/2020/ AUXILIAR DE COPA E COZINHA 

 
 

O SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA torna público para conhecimento 
dos interessados a data, horário e local para a Prova Prática dos APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR 
do Processo de Recrutamento e Seleção nº 039/2020 para o cargo de Auxiliar de Copa e Cozinha. 

Recomenda-se que os candidatos convocados para esta fase compareçam 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.  
 
1. Conforme estabelece o item 7.6 do descritivo segue os critérios avaliativos: 

2. 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 
ideias, visão de futuro (até 10 pontos). 

3. A Prova Prática consiste em:  

 Preparação de suco 

 Preparação de salada. 

 

LOCAL: AMAJARI - ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC-RR. 

ORD. CANDIDATO DATA HORÁRIO 
1.  MARLIDA CANDINHA LOPES CLEMENTE 11/05/2020 11h 

 

LOCAL: BOA VISTA - Rua Araújo Filho, 947. Centro - SEDE ADMINISTRATIVA. 

ORD. CANDIDATO DATA HORÁRIO 
1.  REGILENE CABRAL DE MELO 08/05/2020 9h 

 

 
Comissão de Processo Seletivo do SESC-RR 

Boa Vista – RR, 05 de maio de 2020. 
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