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INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR 
Av. Capitão Julio Bezerra, 363 – Centro 

Contatos: (95) 3212-3884 / (95) 98112-2075 
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O Serviço Nacional De Aprendizagem Rural – SENAR Roraima, por meio do Instituto 
Euvaldo Lodi – IEL/RR, inscrito no CNPJ sob o nº 02.777.249/0001-33, com sede na Av. Capitão 
Júlio Bezerra, 363 - Centro, Boa Vista - RR, torna pública a abertura das inscrições, no período 
de 04 a 15 de novembro de 2021 para processo seletivo para o preenchimento de vagas no 
âmbito da Administração Regional do Senar de Roraima, conforme condições estabelecidas 
neste edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O processo seletivo destina-se exclusivamente à seleção de profissionais para o 
preenchimento das vagas relacionadas na tabela abaixo, para trabalhar na Administração 
Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Roraima, com sede em Boa 
Vista/RR. 
 

Código Cargo Vagas 
Quadro 
 reserva 

Escolaridade Remuneração 

001 Analista (Supervisor 
Técnico) 

1 (uma) 
Contratação imediata 

05 (cinco) Ensino Superior R$ 3.100,00 

002 Analista (Compras e 
Contratações) 

1 (uma) 
Cadastro reserva 

05 (cinco) Ensino Superior R$ 3.100,00 

003 Assistente (Técnico) 1 (uma) 

Contratação imediata 
05 (cinco) Ensino Médio R$ 1.655,00 

004 Assistente (Almoxarife) 1 (uma) 

Contratação imediata 
05 (cinco) Ensino Médio R$ 1.655,00 

 

1.2. Jornada de Trabalho – carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exceto para cargos 
com legislação específica. 

1.3. Regime de contratação: Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT. 

1.4. Poderão participar servidores do quadro efetivo do Senar, independentemente de terem sido 
admitidos por meio de processo seletivo anterior, ou não, desde que não resulte em redução 
salarial e que comprovem os requisitos necessários para o cargo, concorrendo em igualdade 
de condições com os candidatos externos. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. O candidato através do site do IEL/RR www.ielrr.org.br, deverá ler o edital deste Processo 
Seletivo, certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse 
e efetuar a sua inscrição. 

2.2. Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico www.ielrr.org.br, no 
período compreendido entre o dia 04 a 15 de novembro de 2021  até as 23:59, no horário 
local de Boa Vista - RR. 

2.3. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrônico 

2.4. O candidato deverá ter ou criar e-mail do domínio gmail. 

2.5. No ato da inscrição, todas as informações referentes à escolaridade e experiência  
profissional deverão ser cadastradas no formulário eletrônico, bem como anexar os 
documentos exigidos no item 3.4.4 deste edital. 

2.6. A inscrição do candidato somente será homologada, após o preenchimento completo do 
formulário, bem como o envio dos anexos/documentos exigidos do quadro de vagas. 
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2.7. Uma vez finalizado o preenchimento do formulário eletrônico, nenhuma informação poderá 
ser alterada, excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento ou 
alegação de desconhecimento. Portanto, certifique-se de todas as informações antes de 
inseri-las no sistema e lembre-se de que esse cadastro é utilizado para Etapa 1 – Análise 
curricular e documental.  

2.8. A inscrição do candidato confirmará o completo conhecimento e a tácita aceitação das 
normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sobre as 
quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.9. Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher completamente os formulários 
disponibilizados no site www.ielrr.org.br, dentro do prazo previsto neste edital. Toda 
comunicação recebida fora desse padrão será automaticamente excluída. 

2.10. O candidato deverá se candidatar apenas para uma vaga deste edital de processo seletivo. 

2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o IEL/RR do direito de excluir do processo seletivo o candidato que não 
preencher o formulário de forma correta e completa ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 

2.12. A inscrição do candidato para o processo seletivo é gratuita, não podendo ser cobrada 
nenhuma taxa para partcipação. 

2.13. Em nenhuma hipótese será processado qualquer registro de inscrição com hora e data 
posterior ao determinado neste edital. 

2.14. O IEL/RR não se responsabiliza por solicitação de inscrição ou informações não recebidas 
por motivos de ordens técnicas dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, problemas com navegadores de internet, 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

2.15. Os candidatos com deficiência, assim entendidos aqueles que se enquadram nas categorias 
discriminadas no Decreto 3.298/99 e suas alterações, bem como os candidatos portadores 
de visão monocular, conforme Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado 
AGU 45, de 14 de setembro de 2009, têm assegurado o direito de inscrição neste processo 
seletivo, desde que a necessidade especial seja compatível com as atribuições do cargo 
para o qual concorrem. 

2.15.1. Os candidatos com deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos. 

2.15.2. A ordem de classificação, quando da divulgação do resultado final do processo seletivo, 
observará rigorosamente a nota obtida na classificação do candidato, independentemente, 
se este é ou não portador de deficiência. 

2.15.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de condição especial para 
realização das provas e da entrevista, deverá requerê-la, informando quais os recursos 
especiais necessários. 

2.15.4. A solicitação de condições especiais será analisada e atendida obedecendo aos critérios 
de viabilidade e de razoabilidade. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Será responsabilidade do candidato buscar as informações referentes à data, horário e local 

de realização de todas as etapas do processo de seleção  no site do IEL/RR www.ielrr.org.br, 

não tendo o IEL e SENAR, obrigação de efetuar contatos individuais e não cabendo ao 

candidato alegar desconhecimento das datas, horários e demais informações contidas neste 
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Processo Seletivo ou nas demais publicações sobre este processo. 

3.2. O processo seletivo compreenderá 03 (três) etapas distintas e sucessivas, sendo: 

• 1ª etapa (eliminatória e classificatória): ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL; 

• 2ª etapa (eliminatória e classificatória): AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS (prova); 

• 3ª etapa (classificatória): ENTREVISTA. 

3.3. Todas as etapas do processo seletivo acontecerão na modalidade on-line. 

3.4. 1ª Etapa: ANÁLISE CURRICULAR  E DOCUMENTAL  

3.4.1. Os documentos enviados permanecerão em cadastro, independentemente do resultado 

obtido pelo candidato no processo seletivo. Portanto, não poderão ser devolvidos. 

3.4.2. As notas e o resultado definitivo da análise curricular serão divulgados exclusivamente na 

página eletrônica www.ielrr.org.br  

3.4.3. Serão analisadas apenas inscrições homologadas e as informações cadastradas no ato 

da inscrição, não sendo  admitidas informações complementares em momento posterior. 

3.4.4. Os candidatos deverão enviar por meio do formulário eletrônico, para comprovação de 

escolaridade e experiência, que inclui os documentos de identificação e de comprovação 

dos requisitos, para atender ao perfil do cargo, os documentos a seguir: 

I. Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo a parte de identificação do 

candidato e do registro do empregador, ou, no caso de ausência do registro em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), declaração do empregador e/ou contratante 

em papel timbrado que informe o período e a espécie do serviço realizado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas. 

II. Exercício da atividade em empresa/instituição pública: apresentação de declaração 

ou certidão de tempo de serviço com a descrição das atividades desenvolvidas. 

III. Comprovante de conclusão de Graduação: Diploma expedido, carimbado e 

reconhecido pelo MEC ou por instituição oficial de ensino devidamente credenciada 

pelo MEC, na forma da lei. 

IV. Comprovante de conclusão de Especialização Lato Sensu (MBA/Pós- Graduação): 

Somente será considerado válido se expedido, carimbado e reconhecido pelo MEC ou 

por instituição oficial de ensino devidamente credenciada pelo MEC, na forma da lei. 

V. Comprovante de conclusão de Especialização Strictu Sensu (Mestrado/Doutorado): 

Somente será considerado válido se expedido, carimbado e reconhecido pelo MEC ou 

por instituição oficial de ensino devidamente credenciada pelo MEC, na forma da lei. 

VI. Currículo  

VII. Documento de identificação com foto (RG ou CNH ou Registro no Órgão de Classe).  

VIII. CPF  

IX. Comprovante de Residência (conta atualizada de luz, água, telefone, cartão de crédito 

ou documento bancário). Em caso de não possuir os comprovantes acima, será aceita 
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Declaração de Residência assinada pelo candidato, conforme permitido por lei (anexo 

VI). 

3.4.5. Para fins de classificação na 1ª etapa do processo seletivo, os currículos cadastrados 

serão analisados e pontuados com base na Tabela de Pontuação abaixo: 

 

Tabela I: Cargos de Analista (Nivel Superior) 

 

 

Tabela II: Cargos de Assistente (Nivel médio) 

 
 

3.4.6. Nos certificados e diplomas que comprovem a titulação do candidato, deverá constar, 

obrigatoriamente, a carga horária correspondente. 

3.4.7. A nota final de cada candidato, para fins de classificação na 1ª etapa, será estabelecida 

pela pontuação obtida na análise curricular e documental. 

3.4.8. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos de acordo 

com a pontuação obtida na análise curricular e documental. 

3.4.9. Na hipótese de igualdade de pontuação, o critério de desempate para definição da 

Titulação 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Efetivo exercício de atividade profissional, por 
período superior a 6 (seis) meses, em cargos ou 
funções cujas atribuições sejam compatíveis com 
aquelas do cargo ao qual concorre, não sendo 
contemplados períodos de estágio ou bolsista. 

1,0 ponto para cada 
ano completo, 

desprezados os 6 
(seis) primeiros 

meses 

5 pontos 

Certificado de curso de pós-graduação em nível 
de especialização ou MBA, em área relacionada 
com as atribuições do cargo ao qual concorre, 
com carga horária mínima de 360 h/a. 

1,0 

5 pontos 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de 
mestrado (título de mestre), em área relacionada 
com as atribuições do cargo ao qual concorre. 

1,0 

Total máximo de pontos 10,0 

Titulação Pontuação Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Efetivo exercício de atividade profissional, por 
período superior a 6 (seis) meses, em cargos ou 
funções cujas atribuições sejam compatíveis 
com aquelas do cargo ao qual concorre. 

1,0 ponto para cada 
ano completo, 

desprezados os 6 
(seis) primeiros 

meses 

6 pontos 

Diploma, devidamente registrado, de graduação 
de nível superior reconhecida pelo MEC. 

2 pontos 4 pontos 

Total máximo de pontos 10,0 

mailto:seletivosenar@ielrr.org.br


PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2021 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA   

5 
 

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR 
Av. Capitão Julio Bezerra, 363 – Centro 

Contatos: (95) 3212-3884 / (95) 98112-2075 
E-mail: seletivosenar@ielrr.org.br  

classificação nesta etapa será a maior nota na comprovação do exercício de atividade 

profissional cujas atribuições sejam compatíveis com aquelas do cargo ao qual concorre. 

3.4.10. Não serão recebidos documentos fora do prazo, local e horário estabelecido pelo IEL/RR. 

3.4.11. Recomenda-se o envio, apenas, dos documentos necessários à comprovação dos 

requisitos exigidos. 

3.5. 2ª etapa:  AVALIAÇÃO TÉCNICA 

3.5.1. Serão convocados para participar desta etapa todos os candidatos classificados na 1ª 

etapa e que atendam aos requisitos e perfil exigidos no item 7 deste edital (quadro de 

vagas) . 

3.5.2. A convocação dos candidatos para a 2ª etapa será divulgada exclusivamente na página 

eletrônica www.ielrr.org.br através de comunicado no qual constará a data e horário de 

realização da AVALIAÇÃO TÉCNICA (provas). 

3.5.3. A avaliação técnica será realizada no formato on-line e para os candidatos participarem da 

avaliação, deverão providenciar equipamento de informática, com as especificações, que 

seguem:  

• Acesso à internet  

• Navegador: Mozila Firefox ou Google Chrome  

• Sistema Operacional: Apple ou Windows Obs: Não utilizar o sistema Linux, pois essa 

plataforma pode impedir o acesso à prova. 

3.5.4. O acesso à prova ocorrerá com login e senha individual, que será enviado pelo sistema 

eletrônico da prova, no e-mail cadastrado na inscrição, na data que antecede à avaliação 

3.5.5. A avaliação técnica será composta por prova objetiva (30 pontos) e por prova discursiva 

(20 pontos), totalizando 50 pontos. 

3.5.6. A prova objetiva será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, sendo 10 

questões de conhecimentos básicos comum a todos os cargos e 10 questões de 

conhecimentos específicos relacionados ao cargo. Cada questão de conhecimentos 

básicos vale 1 (um) ponto; já as de conhecimentos específicos cada uma vale 2 (dois) 

pontos e os temas abordados estão relacionados aos conteúdos programáticos descritos 

no anexo II deste edital; 

 

Prova 
Nº de 

questões 
Peso de cada 

questão 
Total de 
pontos 

Conhecimentos básicos 10 1 10 

Conhecimentos específicos 10 2 20 

Total 20 - 30 

 

3.5.7. A Prova discursiva será composta pela produção de um texto dissertativo, com no mínimo 

20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, abordando temas relacionados aos conteúdos 

programáticos descritos no anexo VII deste edital. 
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3.5.7.1. O texto deverá ser manuscrito na folha de redação (anexo V), em letra legível, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta e NÃO deverá conter qualquer tipo de rasura ou de 

marcação que identifique o candidato sob pena de eliminação. 

3.5.7.2. É obrigação do candidato a impressão da folha de redação (anexo V) a ser utilizada no 

dia da avaliação técnica.  

3.5.7.3. O Candidato, após finalizar a prova discursiva, deverá tirar uma foto nítida da redação e 

enviar na plataforma em formato PNG, JPEG, ou PDF. 

3.5.7.4. Caso o arquivo esteja corrompido ou ilegivél, o candidato terá automaticamente sua nota 

da prova discursiva zerada. 

3.5.7.5. A dissertação terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos distribuídos em: 

conhecimento técnico do tema, recursos de linguagem, aspectos argumentativos, 

estrutura do texto e aspectos gramaticais. 

3.5.7.6. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados, por vaga, conforme 

segue: 

 

Código Vaga Candidato por vaga 

001 Analista (Compras e Contratações) Até a 20ª classificação 

002 Analista (Supervisor Técnico)) Até a 20ª classificação 

003 Assistente (Técnico) Até a 20ª classificação 

004 Assistente (Almoxarife) Até a 20ª classificação 

 

3.5.8. O candidato que não tiver a prova discursiva corrigida na forma do subitem anterior será, 

automaticamente, eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo. 

3.5.9. Todas as provas, que compõem a 2ª etapa do processo seletivo, serão aplicadas na 

mesma data e horário e terão duração máxima de 4 (quatro)  horas; 

3.5.10. O candidato que obtiver nota zero na dissertação ou na prova objetiva será  eliminado do 

processo seletivo. 

3.5.11. A nota final de cada candidato, para fins de classificação na 2ª etapa será estabelecida 

pela pontuação obtida no somatório das provas objetiva e discursiva. 

3.5.12. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos auferido. 

3.5.13. A pontuação obtida pelos candidatos na etapa de avaliação técnica, será divulgada no site 

do IEL/RR www.ielrr.org.br 

3.5.14. Na hipótese de igualdade de pontuação, o critério de desempate para definição da 

classificação nesta etapa será a maior nota na dissertação e, permanecendo o empate, 

será classificado o candidato com a maior nota na prova objetiva. 

3.6. 3ª etapa: ENTREVISTA 

3.6.1. Serão selecionados para participar da 3ª etapa do processo seletivo os candidatos que 

obtiverem maior pontuação na soma dos pontos auferidos na 1ª e na 2ª etapa, limitados 
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a 10 (dez) vezes o número de vagas de cada cargo. 

3.6.2. Na 3ª etapa (entrevista), serão desconsideradas as notas obtidas nas etapas anteriores 

para fins de classificação final. Todos os candidatos terão iguais condições de 

classificação a partir desta etapa. 

3.6.3. Para realização da entrevista, será aplicada antecipadamente em formato online, 

ferramenta de análise comportamental, com objetivo de validar a avaliação de 

competencias exigidas. 

3.6.4. O link para realização da ferramenta de análise comportamental será enviada para o e-

mail informado pelo candidato. 

3.6.5. A 3ª etapa com caráter classificatório terá duração média de 40 minutos por candidato. 

Serão formuladas aos candidatos perguntas específicas cujas respostas possam 

demonstrar suas competências, observados os critérios abaixo relacionados: 

 
 

Competências Avaliadas Critérios Pontuação 

I. Desenvolvimento profissional 

II. Interação 

III. Comprometimento 

organizacional 

IV. Iniciativa; 

V. Adaptabilidade 

VI. Uso adequado de recursos 

Apresentou a competência com excelência. 10 

Apresentou a competência em grande parte. 07 

Apresentou a competência, mas 
requer aprimoramento. 

05 

Apresentou a competência parcialmente. 03 

Não foi possível evidenciar a competência. 0 

 

3.6.6. A classificação do candidato na 3ª etapa será estabelecida em ordem decrescente 

pela pontuação obtida na Entrevista. 

3.6.7. Na hipótese de igualdade de pontuação, a maior idade é o critério de desempate  para 

definição da classificação nesta etapa. 

4. DOS RECURSOS 

4.1. O resultado preliminar, de cada uma das etapas, será divulgado no site www.ielrr.org.br. 

4.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

divulgação do resultado preliminar da etapa, mediante preenchimento de formulário 

específico, “Formulário para Interposição de Recurso”, disponibilizado no site 

www.ielrr.org.br. 

4.3. Somente serão julgados os recursos interpostos via internet, no site www.ielrr.org.br, 

devidamente formalizados no formulário disponibilizado pelo IEL, fundamentados e dentro 

do prazo estabelecido no item 4.2. 

4.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, digitado com as seguintes 

informações essenciais: número do edital do processo seletivo, nome do candidato, 

identidade, CPF, endereço, telefone, e-mail, cargo a que está concorrendo, número da 
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questão e questionamento. 

4.5. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será liminarmente indeferido. 

4.6. Será admitido um único recurso por candidato para cada evento específico 

(questão/critério/competência). 

4.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que 

não seja o estabelecido no item 4.3. 

4.8. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo 

Seletivo. 

4.9. Os recursos julgados serão respondidos e enviados diretamente para o e-mail do  candidato 

e quando for de interesse de todos, será divulgado no site www.ielrr.org.br 

4.10. É de exclusiva responsabilidade do candidato o fornecimento correto dos seus dados 

pessoais, bem como do e-mail quando do preenchimento do formulário para a interposição 

do recurso. 

4.11. Se do exame do recurso resultar anulação de questão de prova, a pontuação correspondente 

a esse item será atribuída a todos os candidatos independentemente de terem estes 

recorridos. 

4.12. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos 

ou recursos de resultado definitivo das 1ª, 2ª e 3ª etapas. 

4.13. O IEL constitui última instância para recurso sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais. 

4.14. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora do processo seletivo serão 

preliminarmente indeferidos. 

4.15. Após a análise e resposta de possíveis recursos interpostos, será divulgado o resultado final 

da etapa correspondente. 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

5.1. O resultado final por ordem de classificação do candidato será divulgado no site 
www.ielrr.org.br 

5.2. Os candidatos classificados na 3ª etapa – Entrevista, observado o limite estabelecido no item 

1.1, comporão banco de reservas da Administração  Regional de Roraima e poderão ser 

contratados caso ocorra o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo a que concorreu 

e em que foi classificado, dentro do prazo de validade do processo seletivo, atendidos os 

requisitos exigidos no item 7 deste edital e obedecida a ordem de classificação. 

5.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o IEL/RR enquanto estiver 

participando do processo seletivo e durante todo o período de validade do mesmo. São 

de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de 

seus dados. 

mailto:seletivosenar@ielrr.org.br
http://www.ielrr.org.br/
http://www.ielrr.org.br/


PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2021 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA   

9 
 

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR 
Av. Capitão Julio Bezerra, 363 – Centro 

Contatos: (95) 3212-3884 / (95) 98112-2075 
E-mail: seletivosenar@ielrr.org.br  

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. A admissão no cargo fica condicionada à aprovação em inspeção médica e ao atendimento 

das condições constitucionais e legais. 

6.2. Não poderão ser admitidos como empregados do Senar parentes até o terceiro grau civil 

(afim ou consanguíneo) do Presidente e dos membros titulares e suplentes do Conselho 

Deliberativo, dos Conselhos Administrativos e Fiscais e dos Superintendentes, Diretores, 

Gerentes, Chefes de Departamentos e de Assessorias, Coordenadores e Supervisores 

de qualquer Unidade do Senar, no âmbito da Administração Central e das Administrações 

Regionais. 

6.2.1. Compreendem-se como parentes até o terceiro grau (3º grau): 

• Ascendentes: pais, avós e bisavós; 

• Descendentes: filhos, netos e bisnetos; 

• Colaterais: irmãos, tios e sobrinhos; 

• Afins: Cônjuge, sogros, cunhados, avós do cônjuge, sobrinhos e bisavós do 

cônjuge, madrasta, padrasto e enteados. 

6.3. Não serão admitidos como empregados do Senar candidatos, ainda que aprovados no 

processo seletivo tenham sido demitidos do Sistema CNA (Confederação de Agricultura e 

Pecuária do Brasil/CNA, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Senar e Instituto CNA) 

por justa causa. 

6.4. Serão desclassificados deste processo seletivo os candidatos aprovados que não 

apresentarem, no prazo estipulado pelo Senar Administração Regional de Roraima quando 

da convocação, a documentação exigida para fins admissionais. 

7. DOS CARGOS, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO 

7.1. A Administração Regional do SENAR Roraima oferece, além do salário, os seguintes 

benefícios fixos: Auxilio Alimentação, Seguro de Vida, Vale Transporte e Plano de Saúde. 
 

Cargo: Analista 

Código da Vaga: 001 

Função: Supervisor Técnico Contratação imediata 

Requisitos 

Escolaridade: Graduação completa em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e/ou Gestão do 

Agronegócio. 

Conhecimentos: Desejável conhecimento no meio rural, gestão de projetos, metodologia de ensino para o 

público rural, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalhador e de Segurança Alimentar.  

Outros: Experiência de no mínimo 6 meses comprovada na área de atuação. CNH Regular, no mínimo 

a categoria B. 

Disponibilidade para Viagens e trabalhos externos. 

Remuneração e benefícios: Salário R$ 3.100,00 + Vale alimentação + Seguro de Vida + Plano de Saúde. 

Atribuições Essenciais  

✓ Levantamento de informações sobre as necessidades de oferta de produtos do SENAR Adm. 

Regional Roraima; no estado; 
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✓ Planejar, implementar  e  avaliar resultados e estratégias institucionais e Planos Anuais de Trabalho - 

PAT;  

✓ Executar programas e ações do SENAR; 

✓ Ministrar palestras; 

✓ Elaborar e executar plano de supervisão das ações do SENAR Adm. Regional Roraima; 

✓ Realizar supervisão técnica das ações do SENAR Adm. Regional Roraima; 

✓ Garantir a execução da Metodologia do SENAR; 

✓ Auxiliar na seleção e capacitação de instrutores; 

✓ Prospectar entidades para realização de parceiras; 

✓ Alimentar sistemas de dados; 

✓ Apoiar na realização de prestação de contas; 

✓ Sistematizar os processos de execução das ações do SENAR Adm. Regional Roraima; 

✓ Elaborar portfólio de ações conforme necessidades apuradas no PAT; 

✓ Realizar e preencher os formulários de supervisão; 

✓ Elaborar estudos e relatórios gerenciais; 

Executar outras atividades compatíveis com a função. 

Competências 

1.Assertividade 

2.Planejamento 

3.Relacionamento Interpessoal 

4.Flexibilidade 

5.Inovação 

6.Criatividade 

 
 Cargo: Analista 

Código da Vaga: 002 

Função: Analista – Compras e Contratações Cadastro reserva 

Requisitos 

Formação: Graduação completa em Administração, Contabilidade ou Economia.  

Conhecimentos: Conhecimento em Compras e Licitação do Sistema “S”. 

Outros: Experiência de 6 meses com prática comprovada como analista de compras, conforme 

conhecimentos e habilidades a seguir. Desejável experiência no sistema “S” na área de compras. Domínio 

pacote office, internet, CNH Regular, no mínimo a categoria B e Disponibilidade para Viagens. 

Remuneração e benefícios: Salário R$ 3.100,00 + Vale alimentação + Seguro de Vida + Plano de 

Saúde.  

Atribuições Essenciais  

✓ Conhecimento em execução e acompanhamento das ações que envolvam os procedimentos 

licitatórios para a contratação de serviços e compra de bens;  

✓ Manutenção de cadastro de fornecedores; 

✓ Realização de cotação de preços, analisando os valores no mercado; 

✓ Controle e manutenção do estoque e inventário;  

✓ Planejamento de compra e conferência da regularidade fiscal;  

✓ Elaboração de planilhas e relatórios gerenciais; 

✓ Alimentar sistemas de dados; 

Competências 
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1.Assertividade 

2.Planejamento 

3.Relacionamento Interpessoal 

 

Cargo: Assistente 

Código da Vaga: 003 

Função: Assistente Técnico Contratação imediata 

Requisitos 

Escolaridade: Ensino médio completo. 

Conhecimentos: Conhecimentos em processos administrativos, atendimento e recursos humanos, 

elaboração de relatórios, planejamento e controle de atividades. 

Outros: Experiência de 6 meses com prática comprovada na função de assitente administrativo, domínio 

pacote office e internet, CNH Regular, no mínimo a categoria B e Disponibilidade para Viagens. 

Remuneração e benefícios: Salário R$ 1.655,00 + Vale alimentação + Seguro de Vida + Plano de 

Saúde. 

Atribuições Essenciais  

✓ Prestar suporte à equipe técnica; 

✓ Acompanhamento da evolução dos resultados; 

✓ Realizar controle e arquivo de documentos; 

✓ Levantar e Sistematizar informações sobre as necessidades de oferta de produtos do SENAR Adm. 

Regional Roraima no estado; 

✓ Auxiliar na implementação e avaliação dos resultados, estratégias institucionais e Planos Anuais de 

Trabalho - PAT;  

✓ Auxiliar na prospecção de entidades para realização de parceiras; 

✓ Alimentar sistemas de dados; 

✓ Auxiliar na sistematização de processos de execução das ações do SENAR Adm. Regional Roraima; 

✓ Auxiliar na elaborar de relatórios; 

✓ Executar outras atividades compatíveis com a função. 

Competências 

1.Assertividade 

2.Planejamento 

3.Relacionamento Interpessoal 

 

Cargo: Auxiliar 

Código da Vaga: 004 

Função: Almoxarife Contratação imediata 

Requisitos 

Escolaridade: Ensino médio completo. 

Conhecimentos: Conhecimento em entrega e recepção de materiais, controle do estoque, solicitações de 

compras, armazenamento e organização de materiais e elaboração de inventário.  

Outros: Experiência comprovada de no mínimo 6 meses na área de atuação.  

Remuneração e benefícios: Salário R$ 1.655,00 + Vale alimentação + Seguro de Vida + Plano de 

Saúde. 

Atribuições Essenciais  
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✓ Conferir materiais entregues; 

✓ Realizar a conferencia entre o produto a ser recebido/enviado é o mesmo que consta em Nota Fiscal; 

✓ Realizar controle dos materiais em estoque; 

✓ Realizar solicitação de compra dos materiais em falta; 

✓ Manter atualizado o sistema ou planilha de controle de estoque, entrada e saída de produtos e 

✓ materiais; 

✓ Manter a limpeza e organização do almoxarifado; 

✓ Elaborar inventários periodicamente; 

✓ Realizar outras atividades referentes ao cargo e demandadas pela chefia. 

✓ Executar outras atividades inerentes à função. 

Competências 

1.Assertividade 

2.Planejamento 

3. Relacionamento Interpessoal 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS 

8.1. É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações por ele prestadas, 
bem como acompanhar todos os atos e comunicados que serão divulgadas  por meio do 
site www.ielrr.org.br referentes a este processo seletivo. 

8.2. Quaisquer alterações referentes aos termos deste processo seletivo serão objeto de 
publicação no site www.ielrr.org.br  

8.3. O candidato deverá observar rigorosamente os comunicados que serão divulgados não 
podendo alegar este desconhecimento em qualquer uma das fases do processo seletivo. 

8.4. O presente processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da publicação 
do resultado final, podendo ser prorrogado 1 (uma) única vez por igual período. 

8.5. Em caso de desistência temporária, o candidato renuncia à sua classificação e passa a 
posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados aguardando nova convocação que 
poderá ou não se efetivar no período de validade deste processo seletivo. 

8.6. O IEL, a qualquer momento, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o 
presente processo seletivo no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas. 

8.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na aplicação deste edital, serão dirimidos 
pelo IEL/RR. 

8.8. A coordenação do Processo Seletivo divulgará, sempre que necessário, editais, normas 
complementares e avisos oficiais sobre o processo, que passarão a integrá-lo. 

8.9. As informações a respeito deste processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.ielrr.org.br. O IEL não se responsabiliza por qualquer informação que conste de outro 
endereço. 

8.10. O canal de comunicação entre os candidatos e a banca IEL será o e-mail 
seletivosenar@ielrr.org.br, ficando VEDADA qualquer comunicação via telefone, WhatsApp 
etc. 

8.11. Todos os anexos exigidos estarão disponíveis no site (www.ielrr.org.br). 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Nº ETAPAS DATA/PERÍODO LOCAL 

1.  Publicação do edital 04/11/2021 www.ielrr.org.br  

2.  
Inscrição e envio dos documentos para 

fase de análise curricular e documental  
04 a 15/11/2021 www.ielrr.org.br  

3.  
Publicação da relação de inscrições 

homologadas 
16/11/2021 www.ielrr.org.br  

4.  
Primeira etapa: análise curricular e documental 

– eliminatória/ classificatória. 
17 a 21/11/2021 - 

5.  
Resultado preliminar da fase de análise 

curricular e documental. 
22/11/2021 www.ielrr.org.br  

6.  

Prazo para entrega de recursos contra o 

resultado preliminar da fase de análise 

curricular e documental. 

23/11/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

7.  

Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo da fase de análise 

curricular e documental e convocação para a 

avaliação técnica. 

26/11/2021 www.ielrr.org.br  

8.  
Segunda etapa: avaliação técnica – 

eliminatória/ classificatória. 
28/11/2021 Plataforma 

9.  Divulgação do gabarito da avaliação técnica 28/11/2021 www.ielrr.org.br  

10.  
Prazo para a entrega de recursos contra o 

gabarito da avaliação técnica. 
29/11/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

11.  
Divulgação do resultado dos recursos, gabarito 

oficial e definitivo da avaliação técnica. 
01/12/2021 www.ielrr.org.br  

12.  Resultado preliminar da avaliação técnica. 01/12/2021 www.ielrr.org.br  

13.  
Prazo para a entrega de recursos contra o 

resultado preliminar da avaliação técnica 
02/12/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

14.  

Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo da fase de avaliação técnica 

e convocação para entrevista técnica. 

06/12/2021 www.ielrr.org.br  

15.  Terceira etapa: entrevista 7 a 10/12/2021 Plataforma do Google Meet 

16.  Resultado preliminar da entrevista  13/12/2021 www.ielrr.org.br  

17.  
Prazo para a entrega de recursos contra 

o resultado preliminar da entrevista  
14/12/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

18.  
Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo do processo seletivo  
16/12/2021 www.ielrr.org.br  
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 

Eu, [NOME DO CANDIDATO], declaro NÃO possuir parentes de até terceiro grau, consangüíneos 

ou por afinidade, do Presidente e dos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo, dos 

Conselhos Administrativos e Fiscais e dos Superintendentes, Diretores, Gerentes, Chefes de 

Departamentos e de Assessorias, Coordenadores e Supervisores de qualquer Unidade do 

Sistema Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, no âmbito da Administração Central e das 

Administrações Regionais.  

 

Caso possua, preencha as informações abaixo: Nome(s) do(s) parente(s) e respectivo(s) grau(s) 

de parentesco: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Unidade(s) do SENAR em que o(s) parente(s) 

trabalha(m):______________________________________  

 

Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a responder às 

medidas cabíveis em direito.  

 

 

Boa Vista – RR ______ de ________________ de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDITADO 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
 

REQUERIMENTO 

Nome do candidato: 

Cargo: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Recurso contra: 

Descrever o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boa Vista/RR, _________de____________________de 20____. 

 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Candidato (a) 
(Assinatura) 
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ANEXO IV – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
 
 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem, 
Nome:_________________________________________________________________________ 

Nacionalidade:__________________________________________________________________ 

Estado Civil:____________________________________________________________________ 

Profissão:______________________________________________________________________ 

RG nº________________________________CPF:_____________________________________ 

Residente e domiciliado (a) à ______________________________________________________ 

 
AUTORIZA O INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR, com sede na Av. Cap. Júlio Bezerra nº 363 

– Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 02.777.249/0001-33, e o SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – SENAR, a utilizar sua imagem e voz no processo Seletivo do edital 

002/2021. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado a título gratuito, para fixação da 

imagem em gravação, por meio de gravação, com o fim exclusivo de registro da etapa  Avaliação 

de Entrevista Técnica referente à Banca do Processo Seletivo SENAR. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e 

irrevogável, obrigando as partes entre si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem 

integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento. 

 
 
 

Boa Vista,_____de_____________de 20____.  
 
 
 
 
 

 
_____________________________________                                                                                                                                           

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V – FOLHA DE REDAÇÃO 
 

 

NOME DO CANDIDATO: 

Nº INSCRIÇÃO: CARGO: Nº RG: 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 
 
 

Eu,___________________________________________________________________________ ,   

CPF nº _________________________ RG nº ______________Órgão Exped.____________, 

telefone (_____)___________________, na falta de documentos para comprovação de residência, 

em conformidade com o disposto na Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para os devidos 

fins, sob penas da Lei, ser residente e domiciliado no 

endereço____________________________________________________________________. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos  

legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções  

civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal,  

conforme transcrição abaixo:  

 
 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que  
nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou  
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar  
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.  
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é  
público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 
 
 

_____________________________________, _______/_______/_______ 
                                                   Local                                                     Data 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do declarante 
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ANEXO VII 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Provas de Conhecimentos Básicos comum a todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO: 
 

Português: 

1. Interpretação de texto. Conotação e denotação; Fonética: Sílaba: separação silábica e acentuação 

gráfica. Ortografia. Morfologia: Processos de formação de palavras; Classes de palavras: 

substantivo (classificação e flexão); adjetivo (classificação, flexão e locução adjetiva); advérbio 

(classificação, colocação e locução adverbial); conjunções (coordenativas e subordinativas); 

verbo: flexão verbal (número, pessoa, modo, tempo, voz)  e conjugação dos tempos simples; 

pronome (classificação e emprego). Pontuação. 

 
Informática: 

1. Noções de sistema operacional (Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações 

ambientes. Microsoft Office. 

 
Dissertação 
 

1. A Prova discursiva composta pela produção de um texto dissertativo, com no mínimo 20 (vinte) e no 

máximo 30 (trinta) linhas, abordando temas relacionados aos conteúdos programáticos descritos no 

anexo VII deste edital. 

Atuação do Senar e do setor agropecuário brasileiro: 

1. Atualidades socioeconômicas do setor agropecuário brasileiro; 

2. Leis inerentes ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
 
 

Provas de Conhecimentos Específicos: 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
ANALISTA - SUPERVISOR TÉCNICO 
 

• Agricultura de Baixo Carbono – ABC;  

• Sistemas sustentáveis de produção: Integração Lavoura Pecuária (ILP); 

• Novo Código Florestal; 

• Biocombustível (culturas e uso na produção de bioenergia);  

• Crédito Rural.  

• Noções básicas de Boas Práticas de Fabricação – BPF;  

• Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC;  

• Defesa sanitária Animal: prevenção, controle e diagnóstico, clínico e laboratorial, das principais 

doenças que afetam o comércio e a saúde humana e animal;  

• Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco e bioestatística;  

• Noções básicas de biossegurança;  

• Legislação federal em defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal, produtos 
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veterinários, programas sanitários;  

• Legislação Federal sobre fiscalização de produtos destinados à alimentação animal;  

• Conhecimentos básicos em vigilância sanitária;  

• Noções de custo de produção de atividades rurais;  

• Gestão de empreendimentos rurais (produção, direção, controles e avaliação);  

• Atualidades sobre o Agronegócio, globalização, mercados interno e externo;  

• Elaboração de Projetos, Gestão de Projetos e Planejamento;  

• Assistência Técnica e Extensão Rural,  

• Recursos didáticos e o uso de novas tecnologias da informação e comunicação na educação.  

• Organização, acompanhamento e avaliação de projetos educacionais; 

 
 
ANALISTA – COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
 

• Licitacoes e contratos 

• Resolução 042/2007/CD-SENAR – Termos de Cooperação; 

• Instrução de Serviço SENAR nº 001/2011 

• Resolução 032/2012/CD-SENAR – Regulamento de Licitações e Contratos (RLC).; 

• Instrução de Serviço SENAR nº 002/2011; 

• Contabilidade basica. 

• Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. 

• Auditoria interna, externa e fiscal. 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
ASSISTENTE (TÉCNICO) 
 

• Noções de Administração 

• Atendimento ao cliente 

• Correspondência Comercial 

• Relações Humanas no trabalho 

• Processo de comunicação 

• Gestão da qualidade - 5s 

• Arquivamento 

 
ASSISTENTE (ALMOXARIFE) 
 

• Recebimento e conferência de materiais; 

• Controle de estoque; 

• Movimentação; 

• Técnicas de armazenagem; 

• Distribuição; 

• Simbologia-Estocagem; 

• Terminologia empregada a materiais; 

• Inventário; 

• Norma Regulamentadora no11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais); 

• Noções de ISO 9000. 
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