O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de banco de
talentos, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 033/2019
Contratos regidos pela CLT

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:
DESENVOLVEDOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA I (Perfil: Back End) – CÓD. 0721 - (2 vagas – Região
Metropolitana do Recife**)
Formação: Bacharel em Ciências da Computação, Engenharia da Computação. Principais Atividades:
desenvolver softwares e projetos de P&D&I; prospectar, desenvolver e aplicar inovações tecnológicas no
desenvolvimento de novos programas e softwares, estudando e pesquisando as soluções a serem adotadas, a fim
de assegurar eficácia, eficiência e viabilidade da aplicação; garantir a qualidade dos produtos desenvolvidos de
acordo com as especificações determinadas no projeto conforme o planejamento. Atuar com projetos de inovação
com utilização de visão computacional e Inteligência artificial. Conhecimentos em: planejamento e gestão; lógica,
ferramentas e metodologias de desenvolvimento de software; modelagem, especificação e projetos de softwares;
visão sistêmica e de negócios; conhecimento em Programação em linguagens orientadas a objetos; conhecimento
e Uso e desenvolvimento de API’s REST; Banco de dados relacional e não-relacional/NoSQL
(MongoDB/Firebase/Redis); conhecimento em Padrões de projetos e arquiteturais; Metodologia de
desenvolvimento agil, Scrum; Uso de repositórios GIT.conhecimentos em IoT (Internet das coisas); Data Mining e
Business Inteligence; BigData (Hadoop, MapReduce); Plataformas de serviço (PaaS) (Azure/AWS); DevOps
(Continuous Integration, Continuous Delivery, Testes Automatizados). Inglês intermediário/avançado. Experiência
mínima de 6 meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens. INSCRIÇÕES REABERTAS ATÉ
26/03/2020.
DESENVOLVEDOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA I (Perfil: Inteligência Artificial) – CÓD. 0722 - (1 vaga –
Região Metropolitana do Recife**)
Formação: Bacharel em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistema de Informação.
Principais Atividades: desenvolver softwares e projetos de P&D&I; prospectar, desenvolver e aplicar inovações
tecnológicas no desenvolvimento de novos programas e softwares, estudando e pesquisando as soluções a serem
adotadas, a fim de assegurar eficácia, eficiência e viabilidade da aplicação; garantir a qualidade dos produtos
desenvolvidos de acordo com as especificações determinadas no projeto conforme o planejamento.
Conhecimentos em: planejamento e gestão; Lógica, ferramentas e metodologias de desenvolvimento de
software; Modelagem, especificação e projetos de softwares; Visão Sistema e de negócios; conhecimento de
programação em linguaguens orientadas a objetos; conhecimento e uso e desenvolvimento de API’s REST; Banco
de dados relacional e não-relacional/NoSQL (MongoDB/Firebase/Redis); Conhecimento em Padrões de projetos e
arquiteturais; Metodologia de desenvolvimento agil, Scrum; Uso de repositórios GIT.conhecimentos em IoT
(Internet das coisas); Data Mining e Business Inteligence; BigData (Hadoop, MapReduce); Plataformas de serviço
(PaaS) (Azure/AWS); DevOps (Continuous Integration, Continuous Delivery, Testes Automatizados). Inglês
intermediário/avançado. Experiência mínima de 6 meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens.
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
DESENVOLVEDOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA I (Perfil: Front End) – CÓD. 0723 - (1 vagas – Região
Metropolitana do Recife**)
Formação: Bacharelado em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistema de Informação.
Principais Atividades: Desenvolvimento de softwares e projetor de P&D&I da área de atuação; prospectar,
desenvolver e aplicar inovações tecnológicas no desenvolvimento de novos programas e softwares, estudando e
pesquisando as soluções a serem adotadas, a fim de assegurar a eficácia, eficiência e viabilidade da aplicação.
Conhecimentos em: planejamento e gestão; lógica, ferramentas e metodologias ágeis de desenvolvimento de
software; modelagem, especificação e projetos de software; visão sistêmica e de negócios; linguagem de
programação Front-End (HTML, Javascript, Angular .JS, CSS, Bootstrap); desenvolvimento e uso de API Rest;
desenvolvimento de aplicativos móveis (Android/ iOS/ soluções cross-platform); GIT; frameworks de
desenvolvimento web e mobile; testes; padrões de projetos e língua inglesa. Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação. Disponibilidade para viagem. INSCRIÇÕES REABERTAS ATÉ 26/03/2020.

INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Eletrotécnica) – CÓD. 0724– 1 Vaga para Região Sertão** - 4
horas (noite)
Formação: Curso Técnico em Eletrotécnica ou áreas afins. Principais atividades: Ministrar aulas teóricas e
práticas na área de Eletroeletrônica. 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: Redes de distribuição de energia. Experiência: mínima
comprovada de 6 (seis) meses na área de atuação ou compatível. Disponibilidade para viagem. INSCRIÇÕES
ENCERRADAS


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.
*Região do Serão compreende as Unidades de Petrolina e Araripina.

“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 18/12/2019 através dos nossos sites:
www.pe.senai.br ou www.pe.sesi.org.br via link “Trabalhe Conosco”.

