SELEÇÃO PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS
EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO – SESI/SP
EDITAL N.º 3 – SESI/SP, DE 2 DE ABRIL DE 2008
O Departamento Regional de São Paulo do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/SP, em
virturde da publicação no Diário Oficial da União de 11 de março de 2008 da Lei n.º 11.644, de 10 de
março de 2008, torna pública a retificação do tempo de experiência exigido como requisito de todos os
cargos, constantes do Anexo I do Edital n.º 1 – SESI/SP, de 13 de fevereiro de 2008, que passa a ter a
redação a seguir especificada.

1. Analista Pedagógico
Tipo e tempo de Experiência
6 meses de docência na área de atuação.

•

2. Analista de Planejamento de Recursos Educacionais
Tipo e tempo de Experiência
6 meses em atividades na área específica.

•

3.

Coordenador Pedagógico
Tipo e tempo de Experiência
•

4.

6 meses como docente e 6 meses em atividades relacionadas a gestão/coordenação pedagógica.

Supervisor de Ensino
Tipo e tempo de Experiência


6 meses de efetivo exercício de Magistério e 6 meses no exercício de cargo ou função de
suporte pedagógico educacional, de direção escolar ou órgãos técnicos.
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Torna pública, ainda, a reabertura do período de inscrições na seleção pública para formação de
cadastro reserva para provimento de cargos efetivos que vagarem ou forem criados de Analista
Pedagógico, de Analista de Planejamento de Recursos Educacionais, de Coordenador Pedagógico e de
Supervisor de Ensino, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesisp2008, no período
das 10 horas do dia 7 de abril de 2008 até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de abril de 2008,
observado o horário oficial de Brasília/DF, com o pagamento da GRU COBRANÇA e a entrega ou o
envio dos laudos médicos a que se referem os subitens 3.2 e 6.12 do Edital n.º 1 – SESI/SP, de 13 de
fevereiro de 2008, até o dia 14 de abril de 2008.
Torna pública, também, a retificação dos subitens 7.2 e 7.3 do Edital n.º 1 – SESI/SP, de 13 de
fevereiro de 2008, que passam a ter a redação a seguir especificada.
7.2 As provas objetivas, a prova discursiva e a prova de adequabilidade ao cargo terão a duração de
5 horas e serão aplicadas no dia 11 de maio de 2008, no turno da manhã.
7.3 Os locais e o horário de realização das provas serão divulgados na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesisp2008, nas datas prováveis de 29 ou 30 de abril de
2008. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no horário determinado.
Torna público, por fim, que os candidatos que não desejarem mais participar da seleção
pública poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição por meio de requerimento
instruído com os dados bancários e com cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato. O
requerimento deverá ser encaminhado, impreterivelmente, até o dia 14 de abril de 2008, por fax, para o
número (61) 3448 0110; por SEDEX, valendo a data de postagem, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB – Seleção Pública SESI/SP (devolução de taxa), Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488,
CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço.
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