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SISTEMA FIER PROMOVE 1ª SEMANA DE INTEGRIDADE, 
COM TEMAS VOLTADOS AO COMPLIANCE

 De 29 de novembro a 5 de dezembro, o 
Sistema Fier promoveu a 1ª Semana de Integridade, 
ação vinculada ao pilar ‘Comunicação e Treinamento’ 
voltado ao Programa de Compliance.
	 Foram	 debatidos	 temas	 da	 rotina	 dos	
colaboradores, tais como: Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) e Riscos. As palestras foram 
ministradas de forma presencial no auditório da Casa 
da Indústria Rivaldo Fernandes Neves e on-line, pelo 
canal da Fier no youtube. 
 Os outros temas apresentados foram voltados 
à	 reflexão	 pessoal	 e	 profissional	 dos	 participantes,	
“fazendo	 com	 que	 eles	 pudessem	 refletir	 acerca	
de	 Ética,	 Comunicação	 não	 Violenta,	 Diversidade,	
Inclusão	e	Assédio”,	informou	o	Compliance	Officer	do	
Sistema Fier, Mateus Freire, organizador da Semana 
de Integridade. 
	 Toda	 temática	 abordada	na	programação	 foi	

acordada previamente com a Alta Administração do 
Sistema FIER, que prestou todo o apoio no desenvolver 
do evento. O Compliance é um guia de conduta da 
empresa, orientando como ela deve se comportar em 
diversas situações. 
	 O	 programa	 engloba	 também	 políticas	 e	
controles internos, regras e diretrizes para que 
estejam em conformidade com suas obrigações. A 
integridade	 corporativa	 vai	 além	 de	 evitar	 casos	 de	
corrupção.	Para	incentivar	os	colaboradores	a	fazerem	
uma	 reflexão	 sobre	 a	 ética,	 todos	 os	 participantes	
receberam sementes de girassol. 
 A ideia, segundo Mateus Freire, foi fazer 
com	que	os	colaboradores	possam	plantar,	cultivar	e	
regar	estas	sementes	para	que	floresçam.	“Isso	traz	a	
reflexão	de	que	a	ética	deve	ser	regada	diariamente	
e que o Compliance também é ambientalmente 
sustentável”, declarou.



SISTEMA FIER E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
RORAIMA FORTALECEM PARCERIAS INSTITUCIONAIS

REPRESENTANTES DA FIER REALIZAM VISITA AO DEPUTADO 
FEDERAL NICOLETTI PARA FALAR SOBRE EDUCAÇÃO

 A superintendente da FIER, Almecir de Freitas 
Câmara, e o assessor jurídico do Sistema FIER, Dr. 
Maclison	Chagas,	 realizaram	uma	visita	 institucional	
ao Defensor Público, Oleno Matos, na segunda-feira, 
12 de dezembro. 
	 A	 visita	 teve	 o	 objetivo	 de	 fortalecer	 a	
parceria	já	existente	entre	a	Federação	das	Indústrias	
do Estado de Roraima (FIER) e a Defensoria Pública 
(DPE),	visando	agregar	valor	às	práticas	institucionais.	
Na	ocasião,	 foram	entregues	o	portfólio	de	 serviços	
das casas FIER/SESI/SENAI e IEL e uma agenda 2023.
 Uma proposta de ação conjunta será 
desenvolvida	 entre	 as	 instituições	 para	 que,	 em	
2023, muitos projetos nas áreas de Educação, Saúde, 
Lazer,	Qualificação	Profissional	e	Gestão,	possam	ser	
desenvolvidos em favor dos clientes de ambas as 
casas e sociedade em geral. 

 Em busca de apoio na defesa dos interesses 
das	instituições	prestadoras	de	serviços	de	educação	
profissional	 em	 Roraima,	 a	 superintendente	 da	
FIER, Almecir de Freitas Câmara, juntamente com o 
assessor jurídico do Sistema FIER, Dr. Maclison Chagas, 
realizaram	uma	visita	de	 representação	 institucional	
ao	Deputado	Federal	Nicoletti,	na	 segunda-feira,	 12	
de dezembro. 

 Para a presidente da FIER, empresária 
industrial	 Izabel	 Itikawa,	 essas	 ações	 fortalecem	
as	 instituições	 e	 promovem	 o	 desenvolvimento	
econômico e social do Estado de Roraima. Em breve 
teremos ações concretas para celebrarmos.

	 Na	 última	 quinta-feira,	 dia	 6,	 a	 Comissão	
Especial	da	Câmara	dos	Deputados	discutiu	o	Projeto	
de	Lei	(PL)	nº	6461/2019,	que	estabelece	alterações	
na (Consolidação das Leis do Trabalho) CLT sobre a 
aprendizagem. 
	 O	 texto	 a	 ser	 deliberado,	 de	 relatoria	 do	
Deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP), e que voltará 
a ser pauta na Comissão esta semana, na opinião 
de	 especialistas,	 descaracteriza	 o	 instituto	 da	
aprendizagem	 profissional	 ao	 reduzir	 seu	 cunho	
educacional,	excluir	as	instituições	privadas	de	ensino	
da	 lista	 de	 entidades	 qualificadas	 para	 oferta	 de	
programas	 de	 aprendizagem	 profissional,	 além	 de	
precarizar a empregabilidade do jovem e aumentar o 
custo para as empresas.   
	 A	 FIER	 conta	 com	 a	 representatividade	 do	
Deputado	Nicoletti	para	que	o	texto	não	seja	votado	
na Comissão em 2022, merecendo melhores debates 
em 2023, ou, que seja aprovado em conformidade 
com as proposições divergentes do setor industrial.



ESCOLA DO SESI OFERTA 290 VAGAS 100% GRATUITAS PARA A EJA 
PROFISSIONALIZANTE – ENSINO MÉDIO 

 O Centro de Educação do Trabalhador João 
Mendonça Furtado – CET/SESI, a Escola do SESI/RR, 
está	 com	matrículas	abertas	para	 vagas	destinadas	
à	 Educação	 de	 Jovens	 e	 Adultos	 Profissionalizante.	
As matrículas iniciaram no dia 29 de novembro 
no horário das 7h às 19h, na secretaria da Escola, 
localizada	 na	 av.	 Brigadeiro	 Eduardo	Gomes,	 3786,	
bairro Aeroporto. 
	 Para	 o	 ano	 letivo	 de	 2023,	 o	 SESI/RR	 está	
disponibilizando 290 vagas para o Ensino Médio, 
ofertadas de maneira 100% gratuita e voltadas 
para os trabalhadores da Indústria e também para 
a comunidade em geral. O período de matrículas 
segue	até	o	início	das	aulas	ou	enquanto	tiver	vaga.
 Os interessados em realizar a matrícula 
deverão possuir os seguintes documentos originais 
e	 cópias:	 RG,	 CPF,	 uma	 foto	 3x4,	 comprovante	 de	
residência	 atualizado,	 histórico	 escolar,	 certificado	
no ensino fundamental e declaração do ENCCEJA, 
caso necessário. 
 A EJA Profissionalizante do SESI/SENAI 
é voltada para pessoas com idade a partir de 18 
anos ou completos até o ato da matrícula e que 

não conseguiram concluir o ensino médio na idade 
apropriada. Um dos diferenciais da Escola do SESI/
RR, é que desde 2020, a EJA Profissionalizante é 
realizada por meio de uma parceria com o SENAI/
RR. Essa parceria possibilita que o estudante 
possa ao final do curso receber duas certificações: 
uma do ensino médio regular e outra do curso 
de qualificação profissional escolhido, de forma 
totalmente gratuita.
	 Os	 cursos	 de	 qualificação	 profissional	 são	
para operador de computador, eletricista instalador 
residencial, confeiteiro, assistente de recursos 
humanos e assistente de contabilidade. No geral, 
a	 EJA	 profissionalizante	 conta	 com	80%	de	 aulas	 a	
distância e 20% de forma presencial, com formação 
em um ano e o diferencial pedagógico da metodologia 
chamada de “Reconhecimento de Saberes”, método 
de	 avaliação	 e	 diagnóstico	 das	 competências	 e	
habilidades	adquiridas	pelas	experiências	de	vida	e	
trabalho que os alunos possuem. 
 Para mais informações, os interessados 
podem entrar em contato com a Secretaria da Escola 
do	SESI/RR	no	número	(95)	98126-0099.	

Com o diferencial da metodologia reconhecimento de saberes o aluno ainda sai com 
dupla certificação, pois a formação inclui um curso de qualificação profissional. 
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SENAI/RR SE DESTACA EM 2º LUGAR NO SAEP

 O SENAI/RR mais uma vez se destaca em 
2º lugar entre os demais Departamentos Regionais 
no	 Sistema	 de	 Avaliação	 da	 Educação	 Profissional	
(SAEP), que avalia as competências e habilidades dos 
alunos dos cursos ofertados pelos SENAI em todo o 
Brasil. Nesta edição, que compreende os semestres 
2021/2 e 2022/1 o SENAI/RR obteve média de 8,5.
	 A	 avaliação	 tem	 como	 principal	 objetivo	
verificar	o	que	os	estudantes,	ao	final	do	curso,	sabem	
e são capazes de aplicarem, conforme previsto no 
perfil	profissional	de	cada	curso	avaliado.	Ao	longo	de	
13	edições,	essa	avaliação	externa	feita	pelo	Centro	
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de 
Promoção	de	Eventos	(Cebraspe),	 instituição	 ligada	
à Universidade de Brasília (UnB), tem fornecido 
resultados importantes para promoção de qualidade 
do ensino ofertado pelo SENAI. Nesta etapa foram 
avaliados em Roraima, alunos do Curso Técnico em 
Segurança no Trabalho. 
 A avaliação é realizada em duas etapas e 
composta	 por	 prova	 objetiva	 e	 prova	 prática.	 No	
SENAI/RR,	59	alunos	participaram	da	etapa	objetiva	
e	39	da	prova	prática.	De	acordo	com	a	pedagoga	do	
SENAI/RR, Sra. Fabiana Sousa esse número difere, 

Referência para o Brasil, o desempenho do SENAI/RR é reconhecido quando o 
assunto é conhecimento e ensino técnico profissionalizante.

pois nem todos os cursos avaliados possuem a fase 
prática.	 Os	 instrumentos	 aplicados	 na	 primeira	
etapa	 são	 compostos	 por	 situações	 objetivas	 e	 os	
questionários	 contextuais.	 Na	 segunda	 fase,	 os	
estudantes	 executam	 uma	 ou	 mais	 situações	 que	
simulam demandas reais do dia-a-dia de trabalho.
 A coordenadora ressalta ainda que é um 
momento de muito orgulho, sabendo que ao 
estarmos no topo será necessário redobrar os 
trabalhos	e	enfrentar	os	desafios	para	nos	mantermos	
no top 10. “Temos um grande entrosamento e 
compreensão	do	que	esta	avaliação	significa	e	quais	
os principais pontos estratégicos, para aplicar uma 
melhoria	contínua	mantendo	essa	posição	honrosa	
e meritória para o SENAI/RR”, comenta.

Avaliação de Desempenho de Estudantes do SENAI
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IEL RORAIMA ABRE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO 
PARA ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA

 Buscando sempre contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico do Estado de 
Roraima,	 o	 Instituto	 Euvaldo	 Lodi	 –	 IEL/RR	 está	 com	
vagas de estágio abertas para  estudantes do curso 
superior em Pedagogia.
	 Ao	 todo,	 a	 instituição	 abriu	 40	 vagas	 para	
contratação de estagiários de nível superior na  área de 
Pedagogia para a Escola do SESI/RR. O interessado(a) 
precisa apenas estar regularmente matriculado em uma 
instituição	de	ensino,	e	ter	o	seu	cadastro	atualizado	em	
nosso site.
 É importante ressaltar que os estudantes 
precisam	 estar	 cursando	 a	 partir	 do	 1º	 semestre	 do	
curso para poder pleitear a vaga de estágio.
	 O	 processo	 seletivo	 ocorre	 em	 três	 etapas.	 A	
primeira consiste no envio do currículo para análise 

curricular.	 Quem	 for	 aprovado(a),	 será	 submetido	 à	
entrevista.	Os	 aprovados	 seguem	para	 a	 última	 etapa	
que será entrega de documentos. Todas as fases 
são eliminatórias. Os selecionados receberão bolsa-
auxílio	no	valor	de	R$	800,00	e	mais	R$	120,00	(auxílio	
transporte).
 O contrato é válido por 12 meses, podendo ser 
renovado por igual período. 
 Para se candidatar, os interessados deverão 
encaminhar o currículo até às 12:00 do dia 20/12/2022 
para	 o	 e-mail:	 seletivo@ielrr.org.br	 com	 o	 assunto:	
Estágio – Pedagogia.
 Mais Informações:
	 (95)	3212-3884	/	98112-2048	(WhatsApp)
	 E-mail	ceem@ielrr.org.br
	 Endereço:	Av.	Capitão	Júlio	Bezerra,	363	-	Centro.
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