EDITAL 001/2019

O SESI Pernambuco recruta o seguinte profissional
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (regido pelas normas CLT)
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – 1 vaga para a Unidade CARUARU
Formação superior em Engenharia com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Vivência com manuseio de equipamentos como: decibelímetro, luxímetro, termômetro de globo e
outros. Vivência na elaboração de Programas Legais e emissão de laudos técnicos.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – 1 vaga para a Unidade CARUARU
Ensino Médio com formação Técnica em Segurança do Trabalho. Conhecimento das NR’s e
Legislação pertinente. Habilidade para ministrar palestras e desenvolver ações educativo-preventivas.
Domínio da língua portuguesa verbal e escrita.

ELETRICISTA- 1 vaga para PAULISTA
Formação em Ensino Médio Completo/Técnico na área de atuação.
Executar manutenção corretiva e preventiva das instalações elétricas de baixa tensão das unidades
em conformidade das normas e legislações vigentes. Conhecimentos das Normas: NR10, NR33, NR
35.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS E INGLÊS – 1 vaga para Unidade CABO (Ensinos Fundamental
e Médio)
Formação Superior em Letras (Licenciatura) com habilitação em Inglês (Língua Inglesa). Experiência
em ministrar aulas, palestras e cursos, saber realizar projetos acadêmicos e de inovação com
discentes, ter atuado em processos de planejamento e suporte ao ensino em sua área de atuação.
Ter habilidade/experiência com Ensinos Fundamental e Médio. Conhecimentos sólidos comprovados
em Línguas Portuguesa e Inglesa.

PROFESSOR DE INGLÊS - 1 vaga para Unidade BELO JARDIM (Anos Iniciais/Fundamental)
Formação Superior em Letras (Licenciatura), com habilidade/experiência em ministrar aulas de
Língua Inglesa. Experiência em ministrar aulas, palestras e cursos, saber realizar projetos
acadêmicos e de inovação com discentes, ter atuado em processos de planejamento e suporte ao
ensino em sua área de atuação. Ter habilidade/experiência com ensino de Anos Iniciais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1 vaga para Unidade ESCADA
Formação Superior em Educação Física/ Licenciatura Plena ou Bacharelado. Habilidades para
condução de aulas práticas e teóricas (Educação Física Escolar; Noções de Empreendedorismo,
Noções de Segurança, Meio Ambiente e Saúde). Para lecionar turmas do 6º ano do Ensino
Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.

“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 o e-mail curriculo@pe.sesi.org.br até o dia 22/01/2019

Contrato por Tempo Determinado
OBS: Regras gerais do processo seletivo publicadas no site, www.pe.sesi.org.br menu Trabalhe Conosco - Regras de
Seleção.

