
  
 
 

  
 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 001/2021 - SESI-DR/RN 

 
COMUNICADO Nº 02 – INFORMAÇÕES E TEMAS DA ETAPA 3 (ENTREVISTA / AULA 

EXPOSITIVA) 
 

 Abaixo constam os tipos de avaliações para carda cargo e o tema da Aula Expositiva a ser 
desenvolvido pelos candidatos aptos a participarem da Etapa 3 deste processo seletivo, que está prevista 
para ocorrer no período de 06 a 10 de dezembro de 2021; 

 Os candidatos aptos para a Etapa 3 serão aqueles que contarem na lista do Resultado Definitivo da 
Etapa 2, a ser publicado no site do IEL/RN; 

 Principais orientações sobre a participação na Etapa 3 estão listadas nos tópicos 4,3, bem como em 
seus subtópicos e Anexo IV, item 2, do Edital; 

 Links de acesso serão enviados por e-mail aos candidatos aptos e a distribuição de horários será 
informada em comunicado posterior, a ser publicado no site do IEL/RN. 
 

CARGO/CÓDIGO TIPO DE AVALIAÇÃO TEMA 

PROFESSOR DE BIOLOGIA AULA EXPOSITIVA IDENTIDADE DOS SERES VIVOS 

PROFESSOR DE ARTES AULA EXPOSITIVA IMPRESSIONISMO 

PROFESSOR DE POLIVALENTE AULA EXPOSITIVA TEMA LIVRE 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA AULA EXPOSITIVA ESTATÍSTICA 

PROFESSOR DE INGLÊS AULA EXPOSITIVA 
ADJETIVOS: COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS 

- FORMAS REGULARES E IRREGULARES 
ASSISTENTE ADMINISTRAVITO ENTREVISTA - - - - 

ANALISTA DE TI ENTREVISTA - - - - 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO ENTREVISTA - - - - 

SECRETARIO ESCOLAR ENTREVISTA - - - - 

 

 Links de acesso serão enviados por e-mail aos candidatos aptos e a distribuição de horários será 
informada em comunicado posterior, a ser publicado no site do IEL/RN; 

 Aconselha-se que o candidato compareça 20 (vinte) minutos antes de seu horário;  

 O candidato que não comparecer à Etapa 3 será automaticamente eliminado, não havendo segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado; 

 O candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) pontos estará automaticamente eliminado; 

 Após a realização da etapa, caso o candidato esteja apto, será gerado Nota Final, conforme descrito 
no item 5 do edital.  

 
 

 
Natal, 30 de novembro de 2021. 

 
 


