O SESI PERNAMBUCO RECRUTA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
EDITAL: 12/2018

CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT
EDITAL 12/2018
As vagas contidas neste edital serão regidas conforme Resolução nº. 37/2018 – CR, que versa sobre as áreas que
integrarão o Centro de Serviços Compartilhados e Unidades Corporativas do Sistema FIEPE.
ANALISTA II (Área: Recrutamento e Seleção) - 1 vaga – Região Metropolitana do Recife
Formação: Superior completo em Psicologia. Principais atividades: planejar, coordenar e executar o processo de recrutamento
e seleção; acompanhar o dimensionamento e a movimentação de pessoal da instituição, elaborando relatórios gerenciais;
assessorar as unidades e trabalhos em atividades pertinentes à gestão dos talentos humanos. Conhecimentos em dinâmica de
grupo e entrevista por competência. Curso de Testes Psicológicos: Palográfico, AC e Quati. Experiência mínima comprovada
de seis meses na função ou similar, na realização de processos seletivos. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 4.217,77.
ANALISTA DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS II - 1 vaga – Região Metropolitana do Recife
Formação: Superior completo em Administração, Psicologia, Serviço Social, Recursos Humanos ou áreas afins. Principais
atividades: Planejar, executar e acompanhar as políticas e ações referentes à gestão de benefícios e remuneração, visando a
retenção, desempenho e bem-estar dos colaboradores. Conhecimentos em elaboração de políticas de cargos e salários,
benefícios, administração de pessoal. Experiência mínima comprovada de seis meses na função ou similar. Disponibilidade
para viagem. Salário: R$ 4.217,77.
INSCRIÇÃO – Verificar Edital e perfil completo das vagas no site www.pe.sesi.org.br, consultar o menu “Trabalhe Conosco” - Regras de
Seleção e enviar e-mail para curriculo@pe.sesi.org.br com o título da vaga exatamente como consta neste edital e identificar o local desejado
para concorrer à vaga no campo “assunto” do e-mail no período de 27 a 30/11.

“A data da seleção será informada aos candidatos recrutados, através de telefone, e-mail ou SMS”
** Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Espinheiro,
Goiana, Ibura, Ipojuca, Jaboatão, Moreno, Mustardinha, Paulista, Santo Amaro e Vasco da Gama.
TODAS AS VAGAS SÃO EXTENSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 3.298/99 e 5.296/04).

