
 

CRONOGRAMA – ATUALIZADO EM 06/11/2018 
 
 

 
ETAPA(S) 

 

DATAS PROVÁVEIS 

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 
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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. 

 
29 de outubro de 2018 

 
 

 
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 para os cargos: Auxiliar 
Administrativo (Natal); Enfermeiro do Trabalho (Natal); 
Médico do Trabalho (Natal); Enfermeiro do Trabalho 
(Mossoró); Técnico em Enfermagem do Trabalho (Mossoró); 
Médico do Trabalho (Mossoró); 

06 de novembro de 2018 06 de novembro de 2018 

Realização de nova prova** presencial de conhecimentos 
específicos para os cargos: Técnico de Segurança do Trabalho 
(Mossoró); Técnico de Segurança do Trabalho (Natal);   
Técnico em Enfermagem do Trabalho (Natal); Fonoaudiólogo 
(Natal); 

 
06 de novembro de 2018 

 
Horário: 08h30 às 12h 

Local: Av. Senador Salgado Filho, 
2860 - Lagoa Nova - Natal/RN - 

Auditório 7º andar 
 

05 de novembro de 2018 
 

Horário: 08h30 às 12h 
Local: Rua Benjamim Constant, 65 - 
Doze Anos - Mossoró/RN - Sala "D" 

Divulgação dos resultados preliminares das novas provas de 
conhecimentos específicos para os cargos: Técnico de 
Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de Segurança do 
Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do Trabalho 
(Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 

07 de novembro de 2018 07 de novembro de 2018 
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Prazo para interposição de recurso sobre o resultado final, 
através dos e-mails pontus@pontus.com.br e 
processoseletivo2018@rn.sesi.org.br para os cargos: Auxiliar 
Administrativo (Natal); Enfermeiro do Trabalho (Natal); 
Médico do Trabalho (Natal); Enfermeiro do Trabalho 
(Mossoró); Técnico em Enfermagem do Trabalho (Mossoró); 
Médico do Trabalho (Mossoró); 
 
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/ . 

07 a 08 de novembro de 2018 
*Até 16:00 

07 a 08 de novembro de 2018 
*Até 16:00 

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado da nota das 
novas provas** de conhecimentos específicos, através dos e-
mails pontus@pontus.com.br e 
processoseletivo2018@rn.sesi.org.br para os cargos: Técnico 
de Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de Segurança 
do Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do Trabalho 
(Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 
 
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/ . 

08 a 09* de novembro de 2018 
*Até 16:00 

08 a 09* de novembro de 2018 
*Até 16:00 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do Resultado Final do processo seletivo em caráter definitivo, 
após apreciação dos recursos para os cargos: Auxiliar 
Administrativo (Natal); Enfermeiro do Trabalho (Natal); 
Médico do Trabalho (Natal); Enfermeiro do Trabalho 
(Mossoró); Técnico em Enfermagem do Trabalho (Mossoró); 
Médico do Trabalho (Mossoró) 

12 de novembro de 2018 12 de novembro de 2018 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do resultado definitivo sobre as notas da nova prova** de 
conhecimentos específicos e divulgação dos horários e locais de 
entrevista, após apreciação dos recursos para os cargos: : 
Técnico de Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de 
Segurança do Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do 
Trabalho (Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 
 

13 de novembro de 2018 13 de novembro de 2018 
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Entrevista Individual para aprovados na etapa de novas 
provas** para os cargos: Técnico de Segurança do Trabalho 
(Mossoró); Técnico de Segurança do Trabalho (Natal);   
Técnico em Enfermagem do Trabalho (Natal); Fonoaudiólogo 
(Natal); 
 
OBG: Apenas será necessária entrevista com novos 
aprovados 

20 de novembro de 2018 19 de novembro de 2018 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/ , 
do Resultado Final em caráter preliminar para os cargos Técnico 
de Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de Segurança 
do Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do Trabalho 
(Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 
 

22 de novembro de 2018 22 de novembro de 2018 

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado final, 
através dos e-mails pontus@pontus.com.br e 
processoseletivo2018@rn.sesi.org.br para os cargos: Técnico 
de Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de Segurança 
do Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do Trabalho 
(Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 
 
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/ . 

23 a 24* de novembro de 2018 
 

*Até 16:00 

23 a 24* de novembro de 2018 
 

*Até 16:00 

Divulgação, no site https://www.rn.sesi.org.br/trabalhe-conosco/, 
do Resultado Final do processo seletivo em caráter definitivo, 
após apreciação dos recursos para os cargos: Técnico de 
Segurança do Trabalho (Mossoró); Técnico de Segurança do 
Trabalho (Natal);   Técnico em Enfermagem do Trabalho 
(Natal); Fonoaudiólogo (Natal); 
 

27 de novembro de 2018 27 de novembro de 2018 

 
 
**COMUNICADO: 
 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir uma melhor avaliação técnica de forma mais direcionada aos temas do Edital, o SESI-DR/RN 
decide de forma terminativa REPLICAR as provas de conhecimentos (3ª etapa) para os cargos de Técnico de Segurança do Trabalho 
(Mossoró), Técnico de Segurança do Trabalho (Natal), Técnico em Enfermagem do Trabalho (Natal); Fonoaudiólogo (Natal), onde 
novas datas estão publicadas no cronograma atualizado. 
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