EDITAL 004/2019
O SESI Pernambuco recruta os seguintes profissionais
CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO (regido pelas normas CLT)

PROFESSOR DE MATEMÁTICA / FÍSICA / QUÍMICA / BIOLOGIA / GEOGRAFIA / HISTÓRIA /
LETRAS (INGLÊS E ESPANHOL) / LETRAS (LÍNGUA PORTUGUESA) - Formação superior nas
disciplinas específicas. 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. Experiência mínima: de 6 meses na função ou cargo similar.
Disponibilidade para viagens (Oportunidade para Formação de Banco de Talentos – Região
Sertão***, Região Agreste*, Moreno, Escada e RMR**) .(INSCRIÇÕES ATÉ 31/03/2019)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Ensino Fundamental. Experiência com limpeza e manutenção
de instalações físicas. Experiência mínima: de 6 meses na função ou cargo similar. Disponibilidade
para viagens. (Oportunidade para Formação de Banco de Talentos – Região Sertão***, Região
Agreste*, Moreno, Tamandaré, Escada e RMR**). (VAGA COM INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO –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. Experiência mínima: de 6 meses na função ou cargo similar.
Disponibilidade para viagens. (Oportunidade para Formação de Banco de Talentos – Região
Sertão***, Região Agreste*, Moreno, Tamandaré, Escada e RMR**). (INSCRIÇÕES ATÉ
31/03/2019)

ANALISTA I (ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVIMENTO I) – 1 vaga (Região
Metropolitana** - Inicialmente para Recife, Departamento Regional) Formação: Superior completo.
Certificações serão um diferencial. Principais atividades: desenvolver e implantar sistemas
informatizados dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, auxiliar na especificação da
sua arquitetura, escolher ferramentas de desenvolvimento, especificar programas, codificar
aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico ao cliente. Elaborar
documentação técnica, estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes
informatizados e pesquisas tecnológicas em informática. Conhecimentos básicos: NET C;
FRAMEWORK (4.5); WEPAPI; BOOTSTRAP; JQUERY, JSON; ANGULARJS 4.0; TYPE SCRIPT;
ENTITY FRAMEWORK; HTML5; JAVASCRIPT; DOM; HTML; CSS; WEB SERVICES; WEBFORM,
WCF, XML; SVN; ORACLE; SQL SERVER e CRISTAL REPORTS FOR VISUAL STUDIO. VB6, SQL
Server, Oracle, Sharepoint (configuração de ambiente, integrações e desenvolvimento) e metodologia
ágil Scrum. Experiência mínima comprovada de seis meses no cargo ou similar, inglês técnico básico,
técnicas de levantamento de requisitos, análise de sistemas, gerenciadores de banco de dados.
(Inscrições até 24/03/2019) (VAGA COM INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

ANALISTA II (ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVIMENTO II) – 1 vaga (Região
Metropolitana** - Inicialmente para Recife, Departamento Regional) Formação: Superior completo.
Certificações serão um diferencial. Principais atividades: Desenvolver e implantar sistemas
informatizados dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, auxiliar na especificação da
sua arquitetura, escolher ferramentas de desenvolvimento, especificar programas, codificar
aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico ao cliente. Elaborar
documentação técnica, estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes
informatizados e pesquisas tecnológicas em informática. Conhecimentos básicos: NET C;
FRAMEWORK (4.5); WEPAPI; BOOTSTRAP; JQUERY, JSON; ANGULARJS 4.0; TYPE SCRIPT;
ENTITY FRAMEWORK; HTML5; JAVASCRIPT; DOM; HTML; CSS; WEB SERVICES; WEBFORM,
WCF, XML; SVN; ORACLE; SQL SERVER e CRISTAL REPORTS FOR VISUAL STUDIO. VB6, SQL
Server, Oracle, Sharepoint (Configuração de ambiente, integrações e desenvolvimento) e Metodologia
ágil Scrum. Experiência mínima comprovada de seis meses no cargo ou similar, inglês intermediário,
plataformas e metodologias de desenvolvimento de sistemas e aplicações, lógica de programação e
processos de engenharia de software e estimativa de projetos. (Inscrições até 24/03/2019)
* Região Agreste compreende as Unidades de Caruaru e Belo Jardim.
** Região Metropolitana do Recife compreende as Unidades do Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Espinheiro, Goiana,
Ibura, Moreno, Mustardinha, Paulista, Santo Amaro e Vasco da Gama.
*** Região Sertão compreende as Unidades de Araripina e Petrolina.
OBS: As Unidades de Escada e Tamandaré não estão inseridas em nenhuma das regiões acima.

“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
17/02/2019.
OBS: Regras gerais do processo seletivo publicadas no site, www.pe.sesi.org.br menu Trabalhe Conosco - Regras de
Seleção.

