EDITAL 005/2019
O SESI Pernambuco recruta os seguintes profissionais
CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO (regido pelas normas CLT)
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (Formação de Banco de Talentos – Região Sertão***,
Região Agreste*, Moreno, Tamandaré, Escada, RMR**) Formação: 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. Experiência mínima de 6 meses na função ou cargo similar. Disponibilidade para
viagens.
ANALISTA I (ÁREA: Treinamento e Desenvolvimento de Talentos) – 1 vaga (RMR**)
Formação: Curso Superior Completo. Principais atividades: Condução de LNTD, planejamento de
ações de treinamento, desenvolver conteúdo para treinamentos comportamentais e aplicação em sala
de aula, gestão dos treinamentos em EAD, monitoramento e construção de indicadores de gestão e
controle orçamentário. Conhecimentos sólidos em: elaboração e implantação de programas de
desenvolvimento da liderança; aplicação de treinamentos para públicos diversos; proposição e
acompanhamento de indicadores; controle orçamentário e pacote Office. Experiência mínima de 6
meses na função ou cargo similar. Disponibilidade para viagens.
ANALISTA II (ÁREA: Folha de Pagamentos) – 1 vaga (RMR**).
Formação: Nível Superior Completo. Principais atividades: Responsável por toda a rotina da folha
de pagamento: admissões, rescisões de contratos, cálculos, encargos e obrigações, homologações e
atendimento aos colaboradores. Atuar em parceria com a área sindical, trabalhista e contábil.
Conhecimentos em: legislação trabalhista, geração de encargos e obrigações trabalhistas; e-Social;
processos de grande porte com elevado número de colaboradores; migração de sistemas de folha de
pagamento; pacote Office – Excel (tabela dinâmica, função procv.); RM Labore; controle orçamentário;
auditoria. Experiência mínima de 6 meses na função ou cargo similar. Disponibilidade para viagens.

* 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 no período de 17 a 24/02/2019
OBS: Regras gerais do processo seletivo publicadas no site, www.pe.sesi.org.br
Regulamento do Processo Seletivo
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