O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de banco de
talentos, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 026/2020
Contratos regidos pela CLT

CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:
ANALISTA I (Área: Licitações) – CÓD. 0815 – 01 Vaga para RMR*
Formação: Curso Superior em Administração ou áreas correlatas. Principais atividades: Presidir comissões de
licitação; Realizar aquisições por meio de processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação e adesão à
ata de registro de preço, obedecendo aos requisitos legais e estatutários; Negociar propostas de aquisição por
licitação; Orientar os requisitantes na elaboração dos Termos de Referência, entre outros. Conhecimentos em:
compras e processos de licitação. Experiência: mínima comprovada de 06 meses na função. Disponibilidade para
viagens.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Área: Arquivo) – CÓD. 0816 – 03 Vagas para RMR*
Formação: Ensino Médio Completo. Principais atividades: Atendimento pessoal e telefônico. Receber,
protocolar, organizar e classificar documentos diversos; Fazer manutenção de pastas e caixas de arquivos mortos;
elaborar e manter o arquivo digital da área. Conhecimentos em: planejamento, organização e operacionalização
de controle de arquivos. Experiência mínima comprovada de 06 meses na função. Disponibilidade para viagens.
*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”.

