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Curso de vendas do Procompi automotivo beneficia empresários
do setor de reparação de veículos

Uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Federação das Indústrias (FIER), Instituto Euvado Lodi (IEL) 
e SEBRAE oferece aos empresários e trabalhadores do setor de 
reparação de veículos o Curso formação de preço de venda para 
oficinas mecânicas. 

A capacitação faz parte do Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI 
Automotivo, e teve início nesta terça-feira (26).

Ao todo participam do curso 20 empresários do setor. É 
dividido em dois módulos, o primeiro abordando as etapas para a 

elaboração do preço de venda e os conceitos para a sua 
compreensão e o segundo aborda os processos que devem ser 
adotados na elaboração dos preços para venda.

A superintendente do IEL, Professora Lídia Tavares disse que o 
Instituto sente-se satisfeito com a participação de todos os 
empresários e que outras capacitações de grande importância 
virão. “É muito importante que todos participem da continuidade 
desse processo e se capacitem ainda mais”, enfatizou.

O Sindicato das indústrias de reparação de veículos e 
assessórios de Roraima – SINDIREPA também é parceiro do 
programa. O presidente João da Silva anunciou a continuidade da 
programação de cursos que termina em meados do mês de maio. 
“Os próximos cursos que virão será de Câmbio automático e 
martelinho de ouro para que as empresas possam oferecer cada 
vez mais um serviço diferenciado melhorando assim a qualidade 
do trabalho,” concluiu.

O curso de vendas do Procompi automotivo segue até o dia 1º 
de março, na sala de reuniões da FIER, a partir das 19h.

Palestra PDA

Mara Sampaio ministra palestra sobre competitividade

Como parte do Programa de prevenção à riscos ambientais 

(PPRA), os colaboradores do SESI participaram na última sexta-

feira (22), das palestras: Análise Ergonômica e DST/Aids, que ocor-

reram na sala de Teatro do Sesi no período da manhã e a tarde. 

A palestra Análise Ergonômica tem como objetivo mostrar aos 

colaboradores os métodos de avaliação das condições de traba-

lho de acordo com as características psicofisiológicas dos traba-

lhadores. Os fisioterapeutas Edson Polazzo e Maria Glesilene 

Ponte foram os facilitadores.

Foram abordados aspectos relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipa-

mentos, às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 

organização do trabalho. Na ocasião foi exibido um vídeo explica-

tivo que facilitou o entendimento dos espectadores.

Já o tema DST/Aids foi abordado pela Presidente da Associação 

de Luta pela Vida, Ana Cristina Carvalho, que explicou aos colabo-

radores formas eficazes de prevenção às DST's e mesmo ao vírus 

da Aids, bem como formas de contágio e consequências da 

doença. Foram distribuídos preservativos masculinos e femi-

ninos, além da distribuição de folders informativos.

As duas palestras serão ministradas nesta sexta-feira (01) 

para os colaboradores do Centro de Educação do trabalhador 

(CET) das 10h às 11h e das 11h às 12h. Na FIER haverá apenas o 

tema DST/Aids, que será exposto às 17h.    

A  – 
CNI, em parceria com a Federação das 
indústrias do Estado de Roraima – FIER por 
meio do Programa de Desenvolvimento 
Associativo promove na próxima terça-feira 
(5), às 19h no auditório da FIER, a palestra  “O 
caminho para a competitividade”. 

A psicóloga social Mara Sampaio será a 
facilitadora da ação que tem como objetivo 
proporcionar a reflexão sobre a importância 

Confederação Nacional da Indústria 

Palestras do PPRA são realizadas para colaboradores do SESI 

da participação e da associação dos 
empresários para defesa de interesses 
comuns, utilizando como fio condutor a 
discussão sobre o tema competitividade.

O foco são empresários da indústria e a 
idéia é debater situações do dia-a-dia e 
estimular as discussões sobre o tema 
competitividade e ainda a participação dos 
empresários e seus sindicatos.

Superintendente Nacional do SESI visita Roraima

O Superintendente Nacional do SESI, Renato 

Caporali chega a Boa Vista nesta terça feira (5). O 

objetivo da visita é conhecer as novas instalações da 

unidade do SESI no Distrito Indústrial, além de 

visitar o Centro de Educação do Trabalhador (CET), 

que obteve o melhor resultado no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, entre 

todas as escolas do SESI no Brasil.

Foto: Ascom/FIER

Foto: Ascom/SESI



Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 156 - 01.03.2013 2

Educação
Alunos do 3º ano fundamental participam do Avalia SESI
As provas de Língua Portuguesa e Matemática acontecem nos dias 26 e 27
Os alunos do 3° ano do Ensino 

Fundamental do Centro de Educação 
João de Mendonça Furtado participam 
nesta terça e quarta-feira (26 e 27) do 
Avalia SESI, avaliação desenvolvida pelo 
Departamento Nacional do SESI e 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

As provas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 
têm como perspectiva o monitoramento da aprendizagem dos 
alunos e o aprimoramento da qualidade de ensino das escolas do 
SESI de todo o Brasil.

De acordo com a diretora do CET, 
Ellen Cavalcante, os resultados dessa 
avaliação, acrescidos dos resultados 
obtidos pelas escolas SESI na prova Brasil 
2011, constituirão uma base de informa-
ções para a definição das estratégias que 
deverão orientar as transformações do 

projeto educativo das escolas. 
“A avaliação norteará o planejamento dos gestores, tanto no 

Departamento Nacional como nos Departamentos regionais do 
SESI, em diversos âmbitos do ensino”, disse. 

Foto: Ascom/SESI

SENAI Roraima realiza Processo

Seletivo para área administrativa

O SENAI Roraima está selecionando currículos para o 

preenchimento de 15 vagas, sendo 12 para contratação imediata 

e 03 para cadastro de reserva na área administrativa.

Serão 01 vaga para porteiro, 02 vagas para pedagogo, 05 vagas 

para assistente administrativo e 01 vaga cada para recepcionista, 

analista de suporte técnico e técnico em nível superior. Para o 

cadastro de reserva estão as vagas de copeira, assistente técnico e 

auxiliar de manutenção. Os salários variam de R$ 736,00 a R$ 

2.155,98.

A seleção será realizada em quatro etapas, tendo início com 

análise curricular, onde é avaliado a escolaridade requerida, 

experiência na respectiva área, entre outros, seguida da avaliação 

teórica e entrevista. A quarta e última etapa consistirá na 

apresentação da documentação comprobatória. O resultado final 

está previsto para o dia 27 de março.

Os interessados devem entregar currículos na recepção do 

SENAI localizado na Avenida dos Imigrantes, 399, Asa Branca, nos 

dias 1º e 04 de março no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 

18h. Mais informações podem ser obtidas por meio do site da 

Instituição, www.rr.senai.br.

IEL/RR seleciona candidatos
para vagas de emprego

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está selecionando candidatos 

para duas vagas de emprego. A primeira é para o cargo de Fiscal, 

sendo necessária a formação superior em Arquitetura e 

Urbanismo.

Os candidatos para esta vaga devem estar devidamente 

inscritos e em dias com suas obrigações perante o Conselho 

Regional de Arquitetura (CAU). A carga horária é de seis horas com 

dedicação exclusiva.

A segunda vaga é para o cargo de secretária e exige que o 

candidato tenha concluído o ensino médio. A carga de trabalho é 

de oito horas diárias.

A entrega de currículos encerrou na última quinta-feira (28). A 

próxima etapa do processo será a análise curricular, seguida pela 

entrevista individual. Mais informações pelo telefone: 3621-

3573, com Hortência ou Ana Paula.

PRECISA CONTRATAR

ESTÁGIÁRIOS?

O IEL PODE TE AUXILIAR.

FALE CONOSCO

Tel.: (95) 3621-3573

(95) 3621-3570

gest@ielrr.org.br

www.ielrr.org.br
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