
 

COMUNICADO DAS VAGAS E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

 

Vaga: ANALISTA II – AMBIENTAL (ÁREA DE ATUAÇÃO: CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL)                                                           

Quantidade de vagas/ Lotação (local de trabalho):  01 – Sesc Serra Talhada  

Tipo de Contratação: Contrato indeterminado 
(após o período de experiência de 90 dias - Regido 
pela CLT) 

Carga Horária: 40 horas semanais 

1. REQUISITOS 

Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia; ou Licenciatura Plena em Ciências Biológicas; 
ou Bacharelado em Ciências Biológicas, Biologia, Botânica, Ecologia, Engenharia Florestal, Agronomia ou 
Geógrafo; ou outra formação na área Ambiental. Registro no Conselho de Classe. Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA. Cadastro de Certidão Negativa do CPRH. Experiência mínima de 06 (seis) meses nos últimos 05 
(cinco) anos na área Ambiental. Desejável Certificado de Conclusão de Pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, relacionada à área ambiental. Certificado de participação em cursos de curta duração (mínimo de 
40h/a) na área em que está concorrendo à vaga, realizados nos últimos 05 (cinco) anos, exceto certificados 
de participação em Congressos, palestras e afins. 

ANEXAR na Etapa de Verificação de Requisitos: Diploma ou Comprovante de Conclusão do Curso, emitidos 
por Instituições credenciadas pelo sistema federal (MEC) ou estadual (CEE), de cursos autorizados e 
reconhecidos por estas instituições. Registro no Conselho de Classe. Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 
Cadastro de Certidão Negativa do CPRH. Experiência mínima de 06 (seis) meses nos últimos 05 (cinco) anos 
na área Ambiental.  

Certificado de Conclusão de Pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima 
de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação, relacionada à área ambiental. Certificado de 
participação em cursos de curta duração (mínimo de 40h/a) na área ambiental, realizados nos últimos 05 
(cinco) anos, exceto certificados de participação em Congressos, palestras e afins, quando houver. 

2. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Comprometimento, Proatividade, Foco em Resultados, Relacionamento Interpessoal e Ética. 

3. BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO 

Desenvolver as atividades relacionadas à aplicação da legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal), 
conservação e preservação da natureza por meio da fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de 
poluição, assim como a realização de auditoria de conformidade legal, através de levantamentos, vistorias e 
avaliações ambientais, identificação e caracterização de fontes de poluição, realização de amostragem para 
avaliação da qualidade do meio e emissões em fontes de poluição marinha, interpretação de dados 
ambientais e elaboração de relatórios técnicos do Centro de Educação Ambiental;  Articular parcerias com 
instituições públicas e privadas para realização de ações educativas no Centro de Educação Ambiental, nos 
níveis municipal, estadual ou federal;  Organizar a primeira biblioteca ambiental do Centro de Educação 
Ambiental em cooperação com a Sala Verde já existente em Serra Talhada e outros parceiros;  Avaliar de 
forma permanente o cumprimento das condicionantes ambientais exigidas pela agência ambiental de 
Serra Talhada;  Ministrar oficinas, visitas mediadas, cursos, rodas de conversas, palestras com temas sobre 



 

 

Educação Ambiental, biodiversidade, dentre outros;  Coordenar e acompanhar as ações de educação 
ambiental, bem como, as atividades de pesquisa, monitoramento de biodiversidade e aquecimento global e 
outros temas relacionados ao meio ambiente desenvolvidas no Centro de Educação Ambiental;  Gerir 
projetos internos ou em conjunto com universidades e outras instituições públicas e privadas, como 
também ONGs;  Elaborar e manejar o plano de trabalho estratégico do Centro de Educação Ambiental a ser 
executado anualmente;  Avaliar preliminarmente os projetos de mitigação ambiental a ser executado no 
entorno do Centro de Educação Ambiental do Sesc Serra Talhada, como também avaliar o comportamento 
de todas as espécies nativas plantadas nesta unidade que farão parte do futuro Jardim Botânico da 
Caatinga;  Estimular e difundir tecnologias, informação e educação ambiental de forma interdisciplinar e 
transversal, para o conhecimento do meio ambiente da Caatinga na área de influência direta e indireta;  
Supervisionar, acompanhar e orientar estagiários, dentro da sua área de atuação, quando necessário;  
Realizar diagnóstico ambiental de áreas de influência direta e indireta da Unidade do SESC Serra Talhada, 
incluindo levantamento e classificação da vegetação existente, verificação da ocorrência de fauna nativa e 
delimitação de espaços especialmente protegidos em atendimento legislação ambiental. 

4. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

Salário inicial: R$ 3.675,62/ Salário após 90 dias: R$ 4.084,02 

Vale Transporte (de acordo com a legislação vigente e normas administrativas internas); 

Auxílio Saúde (de acordo com normas administrativas internas); 

Valores subsidiados para Assistência Odontológica nas Clínicas Odontológicas do Sesc/PE; 

Alimentação subsidiada ou Ticket Alimentação em conformidade com as normas internas; 

Descontos em serviços do Sesc/PE. 

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

Etapa 1 - Triagem Curricular (item 6.11 do Regulamento) - Classificatória 

Etapa comum a todos os cargos, consiste na leitura e interpretação automática dos currículos através de 
algoritmo. Cada currículo é analisado e recebe uma pontuação baseada nos requisitos e perfil do cargo 
pretendido. 

Informações: O candidato deverá acessar a área do “Trabalhe Conosco” no endereço www.sescpe.org.br, e 
será direcionado para a Página de Carreiras do Sesc/PE. Ao escolher a vaga desejada, o candidato deverá 
clicar em “inscrever-se na vaga”, preencher os dados pessoais e anexar o currículo, conforme modelo 
disponibilizado no Anexo I – Modelo de Currículo. 

Etapa 2 - Verificação de Requisitos (item 6.12 do Regulamento) – Classificatória e Eliminatória 

Consiste em perguntas objetivas para identificação da habilitação do candidato ao Processo Seletivo tais 
como atendimento ao requisito necessário para o cargo, e vedações previstas nos itens 2.2 e 2.3 do 
Regulamento. Para cada requisito solicitado para a vaga, o candidato deverá anexar documento 
comprobatório do atendimento. 

Informações: Etapa on-line que será realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo 
candidato no ato da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do 
processo seletivo. 

Etapa 3 - Avaliação de Conhecimento (item 6.13 do Regulamento) - Classificatória e Eliminatória 

A avaliação será composta por 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha e de Conhecimentos 
Específicos, com pontuação de 1,0 (um) ponto cada. A avaliação terá a pontuação máxima de 10 (dez) 
pontos, ficando eliminados os que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco) pontos. Passarão para a próxima 
etapa do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem as 50 (cinquenta) maiores pontuações na Avaliação 
de Conhecimento conforme item 6.13.6 do Regulamento. 



 

Informações: Etapa on-line que será realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo 
candidato no ato da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do 
processo seletivo. 

Conteúdo da Avaliação:  
Conhecimentos Específicos: Bioma Caatinga, Gestão em Unidade de Conservação, Gestão de resíduos 
sólidos; Gestão ambiental empresarial; Efluentes líquidos, qualidade da água e tratamento de esgotos; 
Principais legislações ambientais; Licenciamento ambiental; Identificação de aspectos e impactos 
ambientais; Sistema de gestão ambiental (ISO: 14.000); Auditorias ambientais; Gestão ambiental de áreas 
degradadas e seus fatores; Educação ambiental; Estudo de Impacto Ambiental; Avaliação do ciclo de vida de 
um produto; Políticas públicas ambientais; Relatórios Ambientais e Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
Poluição ambiental (meio aquático, terrestre e atmosférico); Aquecimento Global; Mudanças Climáticas; 
Crédito de Carbono; Pagamento por serviços ambientais; Programa ECOS do Sistema S; Agenda do Milênio 
2015-2030. 

Duração da Avaliação: 01 (uma) hora. 

Etapa 4 - Análise Comportamental (item 6.14 do Regulamento) - Classificatória 

Consiste em questionário com perguntas sobre o candidato com o objetivo de identificar a aderência do seu 
perfil comportamental ao cargo pretendido. Através da análise de discurso dos candidatos, o algoritmo 
mapeia seus traços de personalidade e identifica a compatibilidade entre o candidato e os 5 (cinco) Perfis do 
Trabalho selecionados para a oportunidade: Bom atendimento a clientes, criatividade no trabalho, abertura 
a novos desafios, bom relacionamento interpessoal e esforço na entrega. 

Informações: Etapa on-line que será realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo 
candidato no ato da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do 
processo seletivo. 

Etapa 5 - Habilitação (item 6.15 do Regulamento) -  Classificatória e Eliminatória 

Consiste na análise dos documentos anexados na etapa de Verificação de Requisitos, que deverão 
comprovar o atendimento dos requisitos necessários ao exercício do cargo (informados na divulgação de 
cada vaga).  Serão analisados os documentos dos candidatos com as maiores pontuações na etapa 
anterior até atingir o quantitativo de 25 (vinte e cinco) habilitados. 
Os candidatos que não atenderem aos requisitos do cargo serão eliminados do processo seletivo. 

Informações: Procedimento Interno. 

Etapa 6 - Avaliação Situacional (item 6.16 do Regulamento) - Classificatória e Eliminatória 
Modalidade - Prova Prática 

A avaliação situacional terá pontuação máxima de 10,0 (dez) pontos, ficando eliminados os que obtiverem 
nota inferior a 5,0 (cinco) pontos. 

1ª. Plano de Trabalho: O(a) candidato(a) deverá elaborar um Plano de Trabalho cujo(s) tema(s) será(ão) 
informado(s) durante a realização da etapa. O Plano deverá contemplar: Objetivo Geral, Objetivos 
Específicos, Atividades a serem desenvolvidas, Metas previstas, Recursos (Humanos e Financeiros), Prazo de 
Execução, Responsáveis e Parcerias. 

Informações: Etapa on-line que será realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo 
candidato no ato da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do 
processo seletivo. 

2ª. Defesa do seu Plano de Trabalho: O(a) candidato(a) fará a defesa do seu plano, para a banca 
examinadora, com duração máxima de 15 minutos. O horário da defesa de cada candidato será divulgado 
anteriormente, obedecendo à ordem alfabética. 

Informações: Etapa on-line que será realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo 
candidato no ato da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

processo seletivo. 

Critérios de avaliação:  
1. Planejamento: Plano de Trabalho. Deverá ser considerado alguns critérios: legibilidade da escrita, 
utilização correta da gramática, criatividade e inovação (0 - 2,0 pontos); 
2. Linguagem e Comunicação: fluência verbal, naturalidade e clareza, oralidade de acordo com a norma 
culta. (0 - 2,0 pontos); 
3. Procedimento(s) Didático(s) e Metodológicos: estratégias propostas; adequação do tempo; indicação dos 
instrumentos de avaliação (0 - 2,0 pontos); 
4. Conteúdo: domínio, objetividade na abordagem do tema (clareza e síntese), emprego correto de 
conceitos, relações etc. (0 - 2,0 pontos); 
5. Avaliação: coerência e criatividade nas estratégias avaliativas apresentadas (0 - 2,0 pontos). 


