O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de banco de
talentos, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 025/2020
Contratos regidos pela CLT

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Alimentos) - CÓD.0811 - 1 vaga com oportunidade inicial
para Sertão* (Oportunidade inicial para Petrolina) 4 horas - Para o horário noite.
Formação: Curso Técnico em Alimentos. Principais Atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas na área de
alimentos. Desenvolver processo de Ensino, viabilizando a consecução dos objetivos educacionais e competência
profissionais previstos no planejamento didático. Avaliar a aprendizagem dos educandos através da preparação,
aplicação e correção de instrumentos de avaliação, registro e acompanhamento de resultados. Conhecimentos
em: Biologia, Química, processamento de carnes, microbiologia e segurança dos alimentos. Experiência: mínima
comprovada de 6 (seis) meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens. Desejável a Pós-graduação
lato sensu (de caráter pedagógico) ou Licenciatura na área de ensino ou Certificado de mais de 10 anos de
efetivo exercício como professor de Educação Profissional, emitido no âmbito da Rede.

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Alimentos / Panificação) - CÓD.0812 - 1 vaga com
oportunidade inicial para Sertão* (Oportunidade inicial para Petrolina) 4 horas - Para o horário noite.
Formação: Curso Técnico em Alimentos. Principais Atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas na área de
alimentos, incluindo panificação e confeitaria. Desenvolver processo de Ensino, viabilizando a consecução dos
objetivos educacionais e competência profissionais previstos no planejamento didático. Avaliar a aprendizagem
dos educandos através da preparação, aplicação e correção de instrumentos de avaliação, registro e
acompanhamento de resultados. Conhecimentos em: fabricação de pães, confeitaria e análise de alimentos.
Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens.
Desejável curso de Panificação e confeitaria, Pós-graduação lato sensu (de caráter pedagógico) ou Licenciatura
na área de ensino ou Certificado de mais de 10 anos de efetivo exercício como professor de Educação
Profissional, emitido no âmbito da Rede.

DESENVOLVEDOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA I (Perfil: Tester) – CÓD.0813 – 02 Vagas para RMR**
Formação: Curso Superior completo em Ciência da Computação, Sistema de Informação ou Engenharia da
Computação. Principais atividades: realizar testes manuais em sistemas de implantação e manutenção;
catalogação de defeitos em sistemas testados; acompanhamento da correção de defeitos; criação de casos
testes; especificação de requisitos de sistemas; aplicação e estudo de diferentes tipos e técnicas de testes em
sistemas. Conhecimentos em: testes de software; diferentes linguagens de programação, ferramentas de análise
estática e código DevOps (Jenkins, Sonnar, Git, entre outras); Ferramentas de automação de testes de software
(Selenium, Jmeter, entre outras); Ferramentas de testes unitários (JUnit, pyUnit, RSpec, PHPUnit, Mocha,
Jasmine, entre outras); Testes de Performace/carga/stress, Métodos Ágeis e Certificação em Testes; Banco de
dados, ferramentas de controle de versão e inglês avançado. Experiência mínima comprovada de 06 meses na
função. Disponibilidade para viagens.

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Automotiva) - CÓD.0814 - 1 vaga com oportunidade inicial
para Sertão* (Oportunidade inicial para Petrolina) 8 horas.
Formação: Curso Técnico em Manutenção Automotiva. Principais Atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas
na área de manutenção automotiva. Desenvolver processo de Ensino, viabilizando a consecução dos objetivos
educacionais e competência profissionais previstos no planejamento didático. Avaliar a aprendizagem dos
educandos através da preparação, aplicação e correção de instrumentos de avaliação, registro e
acompanhamento de resultados. Conhecimentos em: Eletricidade Automotiva, Eletromecânica Automotiva,
Injeção eletrônica, Funilaria, Pintura, Tapeçaria e Vidraçaria Automotiva, Sistemas de suspensão, direção, freios,
motores a diesel, Manutenção mecânica e elétrica de motocicletas e Operações com empilhadeira. Experiência:
mínima comprovada de 6 (seis) meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens. Desejável Pósgraduação lato sensu (de caráter pedagógico) ou Licenciatura na área de ensino ou Certificado de mais de 10
anos de efetivo exercício como professor de Educação Profissional, emitido no âmbito da Rede.
*Região Sertão compreende as Unidades de Araripina e Petrolina
**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.

“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 26/03/2020 através dos nossos sites:
www.pe.senai.br ou www.pe.sesi.org.br via link “Trabalhe Conosco”.

