O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de
banco de talentos, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 015/2020
CONTRATAÇÕES INTERMITENTES
Contratos regidos pela CLT

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:
DOCENTE ASSISTENTE (Área: Administrativa /Contábeis) – CÓD. 0765– 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo em Administração ou formações correlatas MAIS curso técnico em
Administração e/ou Contabilidade OU Licenciatura completa MAIS curso técnico em Administração e/ou
Contabilidade .Principais Atividades: Planejar, preparar e ministrar aulas em cursos de formação,
aperfeiçoamento e especialização. Elaborar situações de aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino
consoante os procedimentos internos do SENAI-PE. Monitorar e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos
durante o processo educacional. Construir e planejar recursos e sequencias didáticas, necessários ao
desenvolvimento da atividade de docência. Conhecimentos em: Fundamentos de Administração; direito
empresarial; matemática aplicada, administração mercadológica e processos comerciais; contabilidade comercial;
gestão da qualidade; gstão da produção; gestão de custos; processos de recursos humanos; rotinas de pessoal;
coordenação de equipes; desenvolvimento de projetos. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na
função, cargo similar ou área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
DOCENTE ASSISTENTE (Área:Segurança do Trabalho) – CÓD.0766 - 1 Vaga para RMR*
Formação: Licenciatura completa MAIS curso técnico em Segurança do Trabalho. Principais Atividades: Planejar,
preparar e ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização. Elaborar situações de
aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do SENAI-PE. Monitorar
e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e planejar recursos e
sequencias didáticas, necessários ao desenvolvimento da atividade de docência. Conhecimentos em: NRs 10, 12,
20, 23, 28, 33, 35; determinar e analisar causas de perdas, estabelecer planos e ações preventivas e corretivas;
orientar as atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente; verificar exposiçãoes a fotres de risco à saúde
do trabalhador; coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho; coordenar programas e procedimentos de
Saúde e Segurança do Trabalho. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo similar ou
área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
DOCENTE ASSISTENTE (Área: Elétrica/Mecatrônica/Automação) – CÓD. 0767 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo em Engenharia Elétrica, Mecatrônica, Automação Industrial ou formações
similiares MAIS curso técnico em Eletrotécnica, Automação Industrial, Eletrônica ou Mecatrônica OU Licenciatura
Completa MAIS curso técnico em Eletrotécnica, Automação Industrial, Eletrônica ou Mecatrônica. Principais
Atividades: Planejar, preparar e ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização.
Elaborar situações de aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do
SENAI-PE. Monitorar e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e
planejar recursos e sequencias didáticas, necessários ao desenvolvimento da atividade de docência.
Conhecimentos em: eletricidade básica; máquinas elétricas; comandos eletroeletrônicos; inversores de frequência;
soft-starters; controladores lógicos programáveis; redes industriais; instalação, manutenção e operação de sistemas
elétricos de potência – SEP; projetos de instalações elétricas prediais, industriais e sistemas métricos de potência –
SEP; eficiência energética; gestaão da manutenção, hidráulica; pneumática; instalações elétricas predial; eletrônica
analógica; eletrônica digital e eletricidade industrial. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função,
cargo similar ou área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

DOCENTE ASSISTENTE (Área: Manutenção Automotiva) – CÓD. 0768 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo MAIS curso técnico em Manutenção Autmotiva. Principais Atividades:
Planejar, preparar e ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização. Elaborar situações
de aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do SENAI-PE.
Monitorar e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e planejar
recursos e sequencias didáticas, necessários ao desenvolvimento da atividade de docência. Conhecimentos em:
mecânica de automóvel; motor a gasolina e a álcool; mecânico de freio; suspensão e direção; elétrica de automóvel
e injeção eletrênica; mecânico e manutenção a diesel e injeção eletrônica a diesel. Experiência: mínima
comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo similar ou área de atuação. Disponibilidade para viagens.
(INSCRIÇÕES ENCERRADAS) (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
DOCENTE ASSISTENTE (Área: Mecânica/Eletromecânica) – CÓD. 0769 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Engenharia Mecânica MAIS curso técnico em Mecânica e/ou Eletromecânica OU Curso superior em
Pegagogia ou qualquer Licenciatura MAIS curso técnico em Mecânica e/ou Eletromecânica.
Principais
Atividades: Planejar, preparar e ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização.
Elaborar situações de aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do
SENAI-PE. Monitorar e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e
planejar recursos e sequencias didáticas, necessários ao desenvolvimento da atividade de docência.
Conhecimentos em: Metrologia; Desenho técnico; Fundamentos Mecânicos; Usinagem; Manutenção Mecânica;
Tecnologia e Resistência dos Materiais; Ensaio de Materiais; Gestão da Produção; gestão da Manutenção;
Processos de Fabricação- CNC; montagem e manutenção de máquinas e equipamentos; manutenção preditiva e
corretiva. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo similar ou área de atuação.
Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
DOCENTE ASSISTENTE (Área: Gestão/Logística) – CÓD. 0770– 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo em Administração, Logísitca ou Engenharia de Produção OU Licenciatura
completa MAIS curso técnico em Administração e/ou Logística.Principais Atividades: Planejar, preparar e
ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização. Elaborar situações de aprendizagem,
roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do SENAI-PE. Monitorar e avaliar o nível
de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e planejar recursos e sequencias didáticas,
necessários ao desenvolvimento da atividade de docência. Conhecimentos em: Gesão e Logística; logística
empresarial; logítica portuária; armazenagem; gestão de suprimentos; gestão da produção; gestão de distribuição;
gestão de transportes; custos logísticos; logísitca sustentável; gestão de sistemas logísticos (WMS, ERP, TMS);
logísitca internacional; projetos logísticos. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo
similar ou área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
DOCENTE ASSISTENTE (Área: Refrigeração e Climatização) – CÓD. 0771– 3 Vagas para RMR*
Formação: Curso superior completo MAIS curso técnico em Refrigeração e Climatização.Principais Atividades:
Planejar, preparar e ministrar aulas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização. Elaborar situações
de aprendizagem, roteiros didáticos e planos de ensino consoante os procedimentos internos do SENAI-PE.
Monitorar e avaliar o nível de aprendizagem dos alunos durante o processo educacional. Construir e planejar
recursos e sequencias didáticas, necessários ao desenvolvimento da atividade de docência. Conhecimentos em:
manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização domiciliar; instalação e manutenção de
condicionadores de Ar Split; em comandos elétricos em câmeras frigoríficas e centrais de ar-condicionado.
Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo similar ou área de atuação. Disponibilidade
para viagens. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

INTÉRPRETE DE LIBRAS – CÓD. 0772 - 1 Vaga para RMR*
Formação: Ensino médio completo + curso de intpérprete de libras realizado por cursos de educação profissional,
promovidos por instituições credenciadas pela Secretaria de Educação. Principais Atividades: Interpretar a língua
portuguesa para a linguagem brasileira de sinais. Efetuar comunicação entres surdos e ouvintes, surdos e surdoscegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio de libra, para língua oral e vice versa. Conhecimentos em: Libras,
interpretação de linguagem de sinais. Experiência: mínima comprovada de 6 (seis) meses na função, cargo similar
ou área de atuação. Disponibilidade para viagens. (INSCRIÇÕES ATÉ 31/03/2020)
*Para as vagas SENAI/PE: Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de Santo Agostinho,
Goiana, Ipojuca, Jaboatão do Guararapes, Paulista e Santo Amaro.
**Região Agreste compreende as Unidades de Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe.
* 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 21/02/2020, através dos nossos sites: www.pe.senai.br ou
www.pe.sesi.org.br via link “Trabalhe Conosco”.

