EDITAL 001/2018

O SESI Pernambuco recruta os seguintes profissionais

CONTRATOS REGIDOS PELAS NORMAS CLT
ARTÍFICE - Ensino Fundamental II. Conhecimento e experiência em atividades de alvenaria, pintura, pequenos reparos e
serviços hidráulicos. Oportunidade para Belo Jardim (01 vaga).

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Ensino Médio. Vivência em atividades administrativas e atendimento ao público.
Conhecimentos em Informática. Oportunidade para Petrolina – (01 vaga).

ASSISTENTE (Assistente de Marketing) – Formação nível médio. Experiência em acompanhamento de redes sociais,
conhecimento em produção de peças gráficas e vídeos. Desejável conhecimento intermediário em ferramentas do pacote
adobe: Photoshop e Ilustrador, Corel Draw. Oportunidade para a RMR – (01 vaga).

ASSISTENTE (Assistente de Sala de Aula) – Formação nível médio. Experiência no apoio as atividades pedagógicas e
na assistência e acompanhamento às atividades da rotina escolar. Oportunidade para a unidade de Belo Jardim

– (01

vaga).

SUPERVISOR PEDAGÓGICO – Formação Superior em Pedagogia (Licenciatura Plena), com habilitação em Supervisão
Escolar. Experiência em atividades pedagógicas no ensino Fundamental e Médio. Vivência com elaboração de projetos e
supervisão educacional e pedagógica junto a docentes e discentes. RMR – (01 vaga).

VIGILANTE - Ensino Médio com formação no Curso de Vigilante. Apresentar curso de reciclagem atualizado. Oportunidade
para GOIANA – (01 vaga).

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Ensino Médio com formação Técnica em Enfermagem ou Técnico em Enfermagem do
Trabalho. Experiência em administrar vacina, procedimentos de esterilização, aferir pressão e executar testes rápidos de
glicose. Oportunidade para RMR (01 vaga).

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Ensino Médio com formação Técnica em Segurança do Trabalho.
Conhecimento das Nr’s e Legislação pertinente. Habilidade para ministrar palestras e desenvolver ações educativopreventivas. Domínio da língua portuguesa verbal e escrita. Oportunidade para RMR (para formação de banco de talentos).

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – Ensino Médio com formação Técnica em Radiologia. Experiência em realização de exames
radiológicos. Conhecimento nos procedimentos radiológicos, atuando no controle das condições de trabalho para realização e
analise dos exames. Oportunidade para RMR – (01 vaga).

“A data da seleção será informada aos candidatos recrutados, através de telefone, e-mail ou SMS”.
De acordo com os Decretos nos 3298 / 99 e 5.296 / 04, as vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência.
Os interessados deverão encaminhar currículo OBRIGATORIAMENTE SOB OS TÍTULOS GRIFADOS COM A
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DESEJADO, para Av. Cruz Cabugá nº. 767 Santo Amaro ou para o e-mail
curriculo@pe.sesi.org.br até o dia 09/02/2018.

Contrato de experiência 90dias / Indeterminado.
Obs: Regras gerais do processo seletivo publicadas no site, www.pe.sesi.org.br menu Trabalhe Conosco - Regras de
Seleção.

