O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de banco de
talentos, para os seguintes cargos:

EDITAL Nº 003/2020
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:

ANALISTA DE PROJETOS II – CÓD. 0737 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Ciências da Computação, Engenharia de Software e formações correlatas/áreas afins.
Principais Atividades: Planejar a execução do projeto junto aos stakeholders; liderar o projeto junto a
áreas envolvidas, garantindo o engajamento em busca da entrega(escopo) planejada; realizar toda
comunicação do projeto, visando o alinhamento de todos em torno das informações disponíveis;
monitorar o desempenho do projeto e propor junto com o time do projeto, ações preventivas e
corretivas; entender junto ao demandante as suas necessidades e envolver as áreas para buscar
soluções que atendam estas necessidades; identificar os riscos envolvidos no projeto e elaborar ações
de respostas aos riscos; instruir líderes de projetos das unidades operacionais para condução dos
trabalhos. Conhecimentos em -: gerenciamento de múltiplos projetos; WBS Chart Pro; vivência e
conhecimento avançado na ferramenta MS Project, em boas práticas de gerenciamento de projetos e
condução de projetos utilizando métodos ágeis. Experiência: mínima comprovada de 06 meses na
área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
TÉCNICO DE LABORATÓRIO – CÓD. 0738 - 1 Vaga para a RMR*
Formação: Ensino Médio completo (Técnico em Mecânica ou Eletromecânica). Principais
atividades: orientar a coleta e a preparação das amostras a serem analisadas; realizar atividades
laboratoriais orientadas para o processamento do produto; prestar informações tecnológicas e seu
campo de atuação; emitir laudos técnicos sobre produtos de sua área de atuação; especificar padrões
de qualidade de materiais e produtos resultantes do processo industrial, analisando as amostras
apresentadas; realizar ensaios laboratoriais, emitindo relatórios orientados para o processo do
produto; interpretar normas e procedimentos técnicos contidos em manuais, boletins e etc., validando
novos métodos laboratoriais; assegurar padrões de higiene e ordem nas instalações de trabalho e
controlar documentos pertinentes à área. Conhecimentos em: Coleta, registro de material e
substâncias através de métodos específicos, serviços metrológicos em laboratórios de ensaio.
Experiência: mínima de 6 meses na área de atuação. Necessário possuir CNH categoria B e ter
disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Vaga oferecida pelo SESI/PE:

ANALISTA DE PRODUTO PL (Área: Educação) - CÓD. 0739– 2 Vagas para RMR**
Formação: Licenciatura Plena em Pedagogia. Principais Atividades: Desenvolver, implantar,
monitorar e implementar produtos, programas e projetos na área específica da Educação, em
atendimento às estratégias do Sesi/PE do Departamento Nacional e à legislação pertinente,
promovendo a qualidade dos serviços oferecidos e o atendimento das necessidades dos clientes.
Elaborar formulários técnicos de acordo com as necessidades identificadas pelo sistema de gestão.
Apoiar a elaboração, e monitorar a realização das metas estabelecidas consolidando os resultados
das Escolas. Acompanhar e monitorar as alterações na legislação relativa à linha de serviço no MEC e
SEE de PE, avaliando e disseminando as informações às Escolas. Conhecimentos em:
administração escolar, boa oratória e organização. Experiência: mínima comprovada de 06 meses na
área de atuação. Disponibilidade para viagens. INSCRIÇÕES REABERTAS ATÉ 26/03/2020
*Para as vagas SENAI/PE - Região Metropolitana do Recife (RMR) compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo
de Santo Agostinho, Goiana, Ipojuca, Jaboatão do Guararapes, Paulista e Santo Amaro.
**Para as vagas SESI/PE - Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de Santo
Agostinho, Goiana, Ipojuca, Jaboatão, Camaragibe, Vasco da Gama, Paulista e Santo Amaro.

“A data da seleção será informada aos candidatos recrutados, através de telefone, e-mail ou SMS”.
OBS: As Etapas do Processo serão fornecidas aos candidatos pré-selecionados por e-mail ou telefone, de acordo
com os requisitos do cargo.
os

De acordo com os Decretos n 3298 / 99 e 5.296 / 04, as vagas são extensivas a Pessoas com
Deficiência.
INSCRIÇÃO – Cadastrar-se em nosso banco de talentos até 16/01/2020, através dos nossos sites:
www.pe.senai.br ou www.pe.sesi.org.br via link “Trabalhe Conosco”.

