ANEXO V – ORIENTAÇÕES PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS
ETAPA 02: ENQUADRAMENTO PcD – Responsabilidade SESI-SP.
A Gerência Sênior de Recursos Humanos do SESI-SP preliminarmente já encaminhou e-mail
a todos os candidatos inscritos como PcD que foram habilitados no resultado preliminar,
solicitando o envio da documentação comprobatória. A documentação está sendo analisada
pelo Serviço Médico do SESI-SP e documentos complementares poderão ser solicitados via
e-mail. TODOS os candidatos que enviaram o laudo no prazo estipulado receberam um email de confirmação como garantia de recebimento. Os candidatos que não enviaram a
documentação no prazo serão desconsiderados da condição e PcD retornando as suas
classificações originais. O mesmo acontecerá com os candidatos que tiverem a
documentação indeferida pelo Serviço Médico do SESI-SP.
IMPORTANTE: Não serão aceitas reclamações de candidatos PcD que não possuírem o
e-mail de confirmação enviado por drhprofessores@sesisenaisp.org.br.
ETAPA 03: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – Responsabilidade SESI-SP:
A comprovação de que o candidato possui os requisitos exigidos, estipulados no QUADRO IV
– DOS REQUISITOS, dar-se- á com a apresentação dos documentos hábeis, no momento de
realização da Etapa 03, em data e formato a serem definidos pelo SESI-SP.
NOTA: Estão previstas convocações em diversas regiões/ cargos já para o final de
dezembro/2019 e início de janeiro/2020. Assim pedimos que os candidatos já providenciem
cópia digitalizada dos documentos que comprovam sua escolaridade/habilitação para o
rápido envio quando solicitado. A convocação, nos locais onde houver demanda, se dará
exclusivamente via e-mail.
ETAPA 04: AVALIAÇÃO TÉCNICA POR COMITÊ EXAMINADOR (PESO 02) Responsabilidade SESI-SP:
De caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de avaliar as competências e
habilidades técnicas necessárias para o desempenho de cada função, considerando: o
conhecimento técnico, o perfil do candidato, aptidão e potencial, além da experiência profissional e
articulação. Para os locais onde houver demanda, e de acordo com as diretrizes previstas no
Comunicado de Processo Seletivo, o SESI-SP convocará, via e-mail, os candidatos
habilitados nas demais etapa para realização da Etapa 4. ESTA CONVOCAÇÃO DAR-SE-Á
EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, SENDO QUE, CASO NÃO HAJA RETORNO DO
CANDIDATO NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, O MESMO SERÁ CONSIDERADO
DESISTENTE SENDO AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO.
DEVIDO A PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO NOS PRÓXIMOS DIAS SOLICITAMOS QUE FIQUEM
ATENTOS AO E-MAIL. É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar se o provedor do email informado no ato da inscrição possui bloqueios ou filtros AntiSpam e, se necessário,
desbloquear o serviço e autorizar o recebimento de e-mails emitidos pelos domínios sesisp.org.br,
sp.senai.br ousesisenaisp.org.br.
É importante que os candidatos mantenham seus dados de contato atualizados, conforme
previsto nas Diretrizes do Processo Seletivo.
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Atenção: no momento da Entrevista Técnica por Comitê Examinador, o candidato deverá
apresentar um plano de Aula dentro da sua área de atuação conforme orientações a seguir:
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AULA
Cada candidato terá 10 minutos para apresentar seu Plano de Aula referente à área de
atuação para a qual se candidatou, conforme os dados abaixo:
“Ao ingressar na rede escolar SESI/SP como professor, cuja função primordial é a gestão do
processo de ensino e aprendizagem na área de atuação escolhida (1º ao 5º ano- Pedagogia, História,
Geografia, Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa, Arte, Inglês, Educação Física, Matemática,
Ciências, Biologia, Física, Q uímica e R o b ó t i c a ), você é orientado pelo coordenador pedagógico
sobre a necessidade de elaborar um PLANO DE AULA, contendo”:
a) Duração: 2 aulas
sequenciais
b) Público Alvo: estudantes da área de atuação
escolhida
c) Objetivo(s)
d) Conteúdo(s)
e) Desenvolvimento (no máximo 2000
caracteres)
f) Bibliografia utilizada na elaboração do
Plano.
Atenção: O candidato deverá trazer 3(três) cópias impressas do Plano de
Aula elaborado.
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