
 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 
 
 

 
ETAPA(S) 

 

DATA(S) 

NATAL MOSSORÓ 

Publicação do Edital de processo seletivo no site, 
https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ e jornais de maior 
circulação do Estado do Rio Grande do Norte. 

25 de setembro de 2018 25 de setembro de 2018 

Período de inscrição através do e-mail pontus@pontus.com.br . 25 de setembro a 02 de outubro 
de 2018 

25 de setembro a 02 de outubro de 
2018 

Resultado preliminar da Análise Curricular e da Avaliação 
Comportamental no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-
conosco/ . 

10 de outubro de 2018 10 de outubro de 2018 

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado da Análise 
Curricular, através dos e-mails pontus@pontus.com.br e 
processoseletivo2018@rn.sesi.org.br . 
 
OBS: Para registro de recurso, o candidato deverá preencher 
o formulário do Anexo IV, disponibilizado no endereço 
eletrônico https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ . 

11 a 12 de outubro de 2018 11 a 12 de outubro de 2018 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do resultado definitivo da Análise Curricular, com lista de 
aprovados e divulgação dos horários e locais de prova de 
conhecimentos específicos, após apreciação dos recursos. 

15 de outubro de 2018 15 de outubro de 2018 

Realização de prova presencial de conhecimentos específicos. 23 de outubro de 2018 22 de outubro de 2018 



 

Divulgação dos resultados preliminares da prova de 
conhecimentos específicos. 24 de outubro de 2018 23 de outubro de 2018 

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado da nota da 
prova de conhecimentos específicos, através dos e-mails 
pontus@pontus.com.br e processoseletivo2018@rn.sesi.org.br. 
 
OBS: Para registro de recurso, o candidato deverá preencher 
o formulário do Anexo IV, disponibilizado no endereço 
eletrônico https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ . 

25 a 26* de outubro de 2018 
 

 
*Até 16:00 

24 a 25* de outubro de 2018 
 
 

*Até 16:00 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do resultado definitivo sobre as notas da prova de conhecimentos 
específicos e divulgação dos horários e locais de entrevista, após 
apreciação dos recursos. 

26* de outubro de 2018 
 

*após interposição do recurso 

26 de outubro de 2018 
 
 

Entrevista Individual. 30 de outubro de 2018 29 de outubro de 2018 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ , 
do Resultado Final em caráter preliminar. 05 de novembro de 2018 05 de novembro de 2018 

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado o resultado 
final, através dos e-mails pontus@pontus.com.br e 
processoseletivo2018@rn.sesi.org.br. 
 
OBS: Para registro de recurso, o candidato deverá preencher 
o formulário do Anexo IV, disponibilizado no endereço 
eletrônico https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ . 

06 a 07 de novembro de 2018 06 a 07 de novembro de 2018 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do Resultado Final do processo seletivo em caráter definitivo, 
após apreciação dos recursos. 

09 de novembro de 2018 09 de novembro de 2018 

 
 
 


