
 
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SESI 009/2021 
 

 
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o disposto nas 

Normas do Processo Seletivo SESI nº 009/2021 de 23 de agosto de 2021, vem por meio deste 

informar aos interessados, a retificação das normas do processo em cada item definido nesse 

arquivo. Sendo assim as retificações serão as seguintes: 

 
Onde se lê: 
 
5.12 A Prova Objetiva será composta de: 
 
• 15 (quinze) questões de conhecimento específico, onde cada questão valerá 0,6 (seis décimos) 
pontos, 
totalizando 9,0 (nove) pontos. 
• 05 (cinco) questões de conhecimento de informática, onde cada questão valerá 0,2 (dois 
décimos) pontos, 
totalizando 1,0 (um) ponto. 
 
5.13 A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na Prova Objetiva será 7,0 
(sete) pontos. 
 
7.1.8 A Prova Prática será de caráter eliminatório e classificatório e terá pontuação de 0 a 10, 
totalizando 10 pontos, conforme os critérios de avaliação contidos no Anexo II.  
 
7.1.9 A nota mínima para que o candidato seja aprovado na Prova Prática e permaneça no processo 
seletivo é 7,0 (sete). 
 
7.2.5 A nota mínima para que o candidato seja aprovado e permaneça no processo seletivo é 7,00 
(sete). 
 
8.3 A Entrevista terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos. 
 
9.1 A nota de cada etapa será expressa em números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) 
a 10 (dez) 
 
9.3 A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado neste Processo Seletivo é 
7,0 (sete). 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 

Os candidatos serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados abaixo, 
observadas as pontuações discriminadas no quadro. 

 

Aula 
 

INDICADORES DESCRIÇÃO PONTOS 

Apresentação formal do Plano 
de Aula com todos os seus 
elementos básicos. 

O plano de aula representa o registro do planejamento da aula expresso 
em seus elementos básicos: objetivos, conteúdos, procedimentos, 
recursos didáticos e avaliação de aulas. Devem ser entregues três cópias 
para a Banca de Examinadores do SESI/MA. 

Até 1,00 

Introdução da aula. A aula deve caracterizar-se pela contextualização, aplicabilidade do 
conteúdo, destacando fatos reais que provoquem a motivação da turma. 

Até 1,00 

Adequação do conteúdo aos 
objetivos, procedimentos, 

recursos didáticos e 
bibliografia. 

A coerência e a adequação aos objetivos propostos e aos procedimentos 
didáticos devem estar fundamentados e de acordo com a bibliografia 
citada no plano de aul. 

Até 1,00 

Domínio do conteúdo, 

gradação e adequação ao nível 
do ensino. 

O discurso do candidato deve expressar o domínio do conteúdo da aula 
e a gradação ao nível da compreensão do processo de ensino- 
aprendizagem. 

Até 1,00 

 

Recursos didáticos. 

Adequação, qualidade e habilidade quanto à natureza da aula expositiva. 
Trata-se do meio auxiliar da ação pedagógica desenvolvida pelo 
candidato, exigindo roteiro elaborado e habilidade no manuseio 

dos recursos 

Até 1,00 

Habilidade para o ensino e 
estímulo à participação, 
desenvoltura e interação com a 
turma. 

O candidato deve demonstrar recursos para motivar o aluno à 
participação em sala de aula, sem, contudo, perder o controle e atenção 
na aula. 

Até 1,00 

Expressão, clareza e correção 
de linguagem. 

Em conformidade com os objetivos da aula expositiva, faz-se necessário 
a clareza na expressão e comunicação do conteúdo, exigindo-se 
correção da língua portuguesa. 

Até 1,00 

Adequação dos procedimentos 
de avaliação. 

O candidato deve atender a adequação dos objetivos aos 
procedimentos da avaliação planejada. 

Até 1,00 

Utilização adequada do tempo. 
O tempo da aula deve estar programado dentro dos minutos 
preestabelecidos no Processo Seletivo. 

Até 1,00 

Consecução dos objetivos 
previstos. 

O candidato deverá responder as questões elaboradas na avaliação da 
aula expositiva sobre a competência docente de proporcionar ao aluno 
a apreensão do conteúdo. 

Até 1,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA Até 10,00 

 
Estudo de Caso: 

 

 
 
 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

 

 

 

Avaliação qualitativa e 
quantitativa 

O texto apresenta coerência na sua 
estrutura identificando início, meio e 

fim. 

 

Até 1,50 

O texto apresentado é objetivo, claro e 
consistente. Até 1,50 

O texto estabelece uma relação 
produtiva com a questão 

apresentada. 
Até 2,00 

 

 

Identificação e utilização de 
materiais e equipamentos 

Demonstrou valer-se de experiências 
anteriores. Até 1,50 

Mobilizou conhecimentos, habilidades e 
atitudes. Até 1,50 

Buscou alternativas e ideias técnicas 

para resolver a questão apresentada. 
Até 2,00 

Pontuação Máxima Possível Até 10,00 



Leia-se: 
 
5.12 A Prova Objetiva será composta de: 
 
• 15 (quinze) questões de conhecimento específico, onde cada questão valerá 6 (seis) pontos, 
totalizando 90,0 (noventa) pontos. 
• 05 (cinco) questões de conhecimento de informática, onde cada questão valerá 2 (dois) pontos, 
totalizando 10,0 (dez) pontos. 
 
5.13 A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na Prova Objetiva será 70,0 
(setenta) pontos. 
 
7.1.8 A Prova Prática será de caráter eliminatório e classificatório e terá pontuação de 0 a 100, 
totalizando 100 pontos, conforme os critérios de avaliação contidos no Anexo II. 
 
7.1.9 A nota mínima para que o candidato seja aprovado na Prova Prática e permaneça no processo 
seletivo é 70,0 (setenta). 
7.2.5 A nota mínima para que o candidato seja aprovado e permaneça no processo seletivo é 70,0 
(setenta). 
 
8.3 A Entrevista terá pontuação de 0 a 100, totalizando 100 pontos. 
 
9.1 A nota de cada etapa será expressa em números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) 
a 100 (cem) 
 
9.3 A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado neste Processo Seletivo é 
70,0 (setenta). 
 

ANEXO II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 

Os candidatos serão avaliados de acordo com os requisitos apresentados abaixo, 
observadas as pontuações discriminadas no quadro. 

 

Aula 
 

INDICADORES DESCRIÇÃO PONTOS 

Apresentação formal do Plano 
de Aula com todos os seus 
elementos básicos. 

O plano de aula representa o registro do planejamento da aula expresso 
em seus elementos básicos: objetivos, conteúdos, procedimentos, 
recursos didáticos e avaliação de aulas. Devem ser entregues três cópias 
para a Banca de Examinadores do SESI/MA. 

Até 10,00 

Introdução da aula. A aula deve caracterizar-se pela contextualização, aplicabilidade do 
conteúdo, destacando fatos reais que provoquem a motivação da turma. 

Até 10,00 

Adequação do conteúdo aos 
objetivos, procedimentos, 

recursos didáticos e 
bibliografia. 

A coerência e a adequação aos objetivos propostos e aos procedimentos 
didáticos devem estar fundamentados e de acordo com a bibliografia 
citada no plano de aul. Até 10,00 

Domínio do conteúdo, 

gradação e adequação ao nível 
do ensino. 

O discurso do candidato deve expressar o domínio do conteúdo da aula 
e a gradação ao nível da compreensão do processo de ensino- 
aprendizagem. 

Até 10,00 

 

Recursos didáticos. 

Adequação, qualidade e habilidade quanto à natureza da aula expositiva. 
Trata-se do meio auxiliar da ação pedagógica desenvolvida pelo 
candidato, exigindo roteiro elaborado e habilidade no manuseio 

dos recursos 

Até 10,00 

Habilidade para o ensino e 
estímulo à participação, 
desenvoltura e interação com a 
turma. 

O candidato deve demonstrar recursos para motivar o aluno à 
participação em sala de aula, sem, contudo, perder o controle e atenção 
na aula. 

Até 10,00 

Expressão, clareza e correção 
de linguagem. 

Em conformidade com os objetivos da aula expositiva, faz-se necessário 
a clareza na expressão e comunicação do conteúdo, exigindo-se 
correção da língua portuguesa. 

Até 10,00 



Adequação dos procedimentos 
de avaliação. 

O candidato deve atender a adequação dos objetivos aos 
procedimentos da avaliação planejada. 

Até 10,00 

Utilização adequada do tempo. 
O tempo da aula deve estar programado dentro dos minutos 
preestabelecidos no Processo Seletivo. 

Até 10,00 

Consecução dos objetivos 
previstos. 

O candidato deverá responder as questões elaboradas na avaliação da 
aula expositiva sobre a competência docente de proporcionar ao aluno 
a apreensão do conteúdo. 

Até 10,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA Até 100,00 

 
Estudo de Caso: 

 

 

 
 
 

São Luís, 31 de agosto de 2021. 

Comissão Organizadora de Processos Seletivos IEL/MA. 

CRITÉRIOS INDICADORES PONTOS 

 

 

 

Avaliação qualitativa e 
quantitativa 

O texto apresenta coerência na sua 
estrutura identificando início, meio e 

fim. 

 

Até 15,00 

O texto apresentado é objetivo, claro e 
consistente. Até 15,00 

O texto estabelece uma relação 
produtiva com a questão 

apresentada. 
Até 20,00 

 

 

Identificação e utilização de 
materiais e equipamentos 

Demonstrou valer-se de experiências 
anteriores. Até 15,00 

Mobilizou conhecimentos, habilidades e 
atitudes. Até 15,00 

Buscou alternativas e ideias técnicas 

para resolver a questão apresentada. 
Até 20,00 

Pontuação Máxima Possível Até 100,00 


