O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial recruta
profissional para contratação imediata e formação de
cadastro de banco de reserva, para o seguinte cargo:
EDITAL Nº 03/2019
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT

DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Engenharia Mecânica) – CÓD. 0461 – 1 vaga para Região Sertão***
(oportunidade inicial para Araripina)
Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia Mecânica. Principais atividades: Desenvolver o processo
de ensino, viabilizando a consecução dos objetivos educacionais e as competências profissionais previstos no
planejamento didático; planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas em cursos de formação,
aperfeiçoamento e especialização. Diagnosticar necessidades, interesses e possibilidades de aprendizagem,
analisando o contexto socioeducacional, elaborando e aplicando instrumentos de avaliação e emitindo pareceres;
elaborar planos de ensino de acordo com os procedimentos internos do SENAI-PE; atender com excelência clientes
internos e externos Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).

DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Engenharia Elétrica) – CÓD. 0462 – 1 vaga para Região Sertão***
(oportunidade inicial para Araripina)
Escolaridade: Curso Superior completo em Engenharia Elétrica. Principais atividades: Desenvolver o processo de
ensino, viabilizando a consecução dos objetivos educacionais e as competências profissionais previstos no
planejamento didático; planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas em cursos de formação,
aperfeiçoamento e especialização. Diagnosticar necessidades, interesses e possibilidades de aprendizagem,
analisando o contexto socioeducacional, elaborando e aplicando instrumentos de avaliação e emitindo pareceres;
elaborar planos de ensino de acordo com os procedimentos internos do SENAI-PE; atender com excelência clientes
internos e externos Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).

DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Administração ou Contábeis) – CÓD. 0463 – 1 vaga para Região Sertão***
(oportunidade inicial para Araripina)
Escolaridade: Curso Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis. Principais atividades:
Desenvolver o processo de ensino, viabilizando a consecução dos objetivos educacionais e as competências
profissionais previstos no planejamento didático; planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas em cursos de
formação, aperfeiçoamento e especialização. Diagnosticar necessidades, interesses e possibilidades de
aprendizagem, analisando o contexto socioeducacional, elaborando e aplicando instrumentos de avaliação e emitindo
pareceres; elaborar planos de ensino de acordo com os procedimentos internos do SENAI-PE; atender com
excelência clientes internos e externos Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de atuação. Disponibilidade
para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).

DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Computação) – CÓD. 0464 – 1 vaga para Região Sertão*** (oportunidade
inicial para Araripina)
Escolaridade: Curso Superior completo em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou formações
correlatas. Principais atividades: Desenvolver o processo de ensino, viabilizando a consecução dos objetivos
educacionais e as competências profissionais previstos no planejamento didático; planejar, preparar e ministrar aulas
teóricas e práticas em cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização. Diagnosticar necessidades, interesses
e possibilidades de aprendizagem, analisando o contexto socioeducacional, elaborando e aplicando instrumentos de
avaliação e emitindo pareceres; elaborar planos de ensino de acordo com os procedimentos internos do SENAI-PE;
atender com excelência clientes internos e externos Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de atuação.
Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – CÓD. 0465 - 1 vaga para Região Sertão*** (oportunidade inicial para
Araripina)
Escolaridade: Ensino médio completo. Principais atividades: dar suporte administrativo, prestando apoio logístico
às áreas específicas; efetuar levantamento, requisitar e controlar o material de expediente de sua área; fornecer
informações sobre produtos e serviços de sua área de atuação; realizar atendimento a clientes internos e externos;
executar processos de compra, atendendo às solicitações das áreas; elaborar, redigir, receber e distribuir
documentos conforme solicitado; levantar dados para elaboração do quadro estatístico, apropriando as avaliações
realizadas pelos alunos; efetuar matrícula dos alunos, registrando e emitindo certificados; alimentar sistema de
gestão acadêmica e diário de classe eletrônico; controlar o acervo, a transferência e a baixa de bens patrimoniais.
Conhecimentos em Informática (Word, Excel, PowerPoint, Internet). Experiência mínima comprovada de 6 (seis)
meses no cargo ou similar. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES
ENCERRADAS).
DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Segurança do Trabalho) – CÓD. 0466 – 1 vaga para Região Metropolitana do
Recife**
Formação: Engenharias ou Arquitetura MAIS Especialização em Segurança do Trabalho. Principais atividades:
participar do processo de definição, execução e avaliação da educação profissional do SENAI-PE; ministrar aulas
teóricas e práticas na área de segurança do trabalho. Conhecimentos em: enfermagem do trabalho; normas
regulamentadoras, em especial NR-06, NR-12; NR-18; NR-20, NR-33 e NR-35. Experiência mínima comprovada de
6 (seis) meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
(INSCRIÇÕES ENCERRADAS).
ANALISTA DBA III – CÓD. 0467 - 1 vaga para Região Metropolitana do Recife**
Formação: Curso superior completo, Certificação MCSE SQL SERVER, Certificação OCP (Oracle Certified
Professional) OU Certificação OCM (Oracle Certified Master). Principais atividades: Configuração e manutenção de
banco de dados Oracle e SQL, administração, suporte e monitoramento de todo ambiente de banco de dados Oracle
e Microsoft SQL, manter a segurança dos dados, dar suporte ao desenvolvimento de sistemas em suas solicitações,
propor melhorias e atuar em projetos da área, com ênfase em migração e unificação de bancos e entre plataformas.
Conhecimentos em: administração SQL avançada, SQL Log Shipping, de rotinas de backup, elaboração de Queries
e Tunning em banco de dados, disaster recovery, Dump., monitoramento de alertas e gerenciamento de saúde do
banco de dados. Configuração, Administração e manutenção (RAC, Standby Data Guard) Avançada. Ajuste de
desempenho de instância, ajuste de SQL e PL/SQL, administração do serviço de cluster, administração de RMAN e
Active Data Guard. Conhecimentos em Windows Server, em Linux (Red Hat) e inglês técnico avançado. Experiência
mínima comprovada de 6 (seis) meses no cargo ou similar, atuação comprovada em ambiente de alta
disponibilidade. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES
ENCERRADAS).
ANALISTA DE PROCESSOS II – CÓD. 0468 - 1 vaga para Região Metropolitana do Recife**
Formação: Superior em Administração, Gestão Empresarial ou áreas correlatas. Principais atividades: Análise e
diagnóstico de processos de negócio. Mapeamento, modelagem e documentação de processos de negócio.
Automação de processos. Elaboração de metodologia, procedimentos, modelos e instrumentos documentados para
apoio a processos. Identificação de falhas em atividades de processos. Criação de indicadores de desempenho de
processos. Melhoria contínua de processos. Conhecimentos: conhecimentos sólidos em implantação de modelo de
gestão e técnicas para melhoria contínua de processos, em gestão da qualidade com ISO9001, Lean Six Sigma,
PDCA. Domínio na utilização de BPM, BPMN Bizagi e BPMS, em mapeamento, modelagem, documentação e
automação de processos de negócio, em projetos de redesenho e implantação de processos em áreas de negócio.
Facilidade com treinamento de equipes e implantação de processos. Certificação CBPP será um diferencial.
Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens. Jornada de
trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).
DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Polímeros) – CÓD. 0469 - 1 vaga para Região Metropolitana do Recife**
(oportunidade inicial para Ipojuca)
Formação: Graduação em Engenharia química, Licenciatura em Química ou Engenharia dos Materiais (polímeros).
Principais atividades: participar do processo de definição, execução e avaliação da educação profissional do
SENAI-PE; planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas na área de processos de transformação e
caracterização do plástico. Avaliar a aprendizagem dos educandos através de preparação, aplicação e correção de
instrumentos de avaliação, registro e acompanhamento dos resultados. Conhecimentos: Conhecer com propriedade
os processos de transformação do plástico: injeção, extrusão de perfis, sopro, filme, chapas, termoformação e
rotomoldagem além de ensaios e caracterização de polímeros. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na
função ou similar. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais (INSCRIÇÕES ATÉ
09/08/2019).

DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: Segurança do Trabalho) – CÓD. 0470 - 1 vaga para Região Metropolitana do
Recife** (oportunidade inicial para Ipojuca)
Formação: Graduação em Engenharias Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção, Química ou na área de
Tecnologia da Informação/Computação MAIS Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Principais
atividades: participar do processo de definição, execução e avaliação da educação profissional do SENAI-PE;
planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Avaliar a
aprendizagem dos educandos através de preparação, aplicação e correção de instrumentos de avaliação, registro e
acompanhamento dos resultados. Conhecimentos: Legislações pertinentes à área, principalmente: NR-10, NR-12,
NR-20, NR-23, NR-26, NR-33 e NR-35. Análise de causas de perdas e estabelecimento de plano de ações
preventivas e corretivas, gerenciamento de atividades de segurança no trabalho e do meio ambiente, coordenação de
programas e procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses
na função ou similar. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ATÉ
09/08/2019).

DOCENTE (ÁREA: Polímeros) – CÓD. 0471 - 1 vaga para Região Metropolitana do Recife** (oportunidade
inicial para Ipojuca)
Formação: Graduação em Engenharias, Licenciatura em Química ou Engenharia dos Materiais (polímeros).
Principais atividades: participar do processo de definição, execução e avaliação da educação profissional do
SENAI-PE; planejar, preparar e ministrar aulas teóricas e práticas na área de processos de transformação e
caracterização do plástico. Avaliar a aprendizagem dos educandos através de preparação, aplicação e correção de
instrumentos de avaliação, registro e acompanhamento dos resultados. Conhecimentos: Conhecer com propriedade
os processos de transformação do plástico: injeção, extrusão de perfis, sopro, filme, chapas, termoformação e
rotomoldagem além de ensaios e caracterização de polímeros. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na
função ou similar. Disponibilidade para viagens. Jornada de trabalho: 20 horas semanais (INSCRIÇÕES
ENCERRADAS).

PESQUISADOR INDUSTRIAL – ASSISTENTE – CÓD. 0472 - 1 vaga – Região Metropolitana do Recife**
Formação: Bacharelado em Ciências da computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação ou
áreas afins. Principais Atividades: Prospectar projetos de P&D&I junto à indústria brasileira e órgãos de fomento
público/privado, etc. Auxiliar nas negociações, elaboração e precificação de propostas e projetos P&D&I. Elaborar e
submeter projetos de pesquisa para órgãos de fomento público/privado, etc. Participação e apresentação de
resultados de projetos de P&D&I (marketing operacional) em congressos acadêmicos e feiras industriais. Articulação
técnico-administrativa com outras unidades das Redes temáticas do SENAI/CNI. Conhecimentos: Conhecimentos
em técnicas de negociação e apresentação; em elaboração de propostas e precificação de projetos P&D&I; em
metodologias de inovação, Design Thinking, PDCA, MVP, Bussiness/Lean/Project Model/Valeu Canvas; em
ferramentas de CRM; em editais e chamadas de inovação de linhas de fomento BNDES, FAPs, FINEP, Embrapii e
fundos setoriais; em gestão de projetos P&D&I e métodos ágeis (Scrum/Kanban). Conhecimento avançado da língua
inglesa. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais. (INSCRIÇÕES ENCERRADAS).

OBS: As Etapas do Processo e Critérios de Avaliação estarão presentes na programação da seleção, que será fornecida ao
candidato pré-selecionado por e-mail ou telefone, de acordo com os requisitos do cargo. Para candidatos classificados que
permanecerem em banco de reserva, o processo seletivo tem validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período
a critério do SENAI-PE.
INSCRIÇÃO – Cadastrar-se em nosso banco de talentos até o dia 19/02/2019 através do nosso site: www.pe.senai.br no link
“Trabalhe Conosco”.
* Região Agreste compreende as Unidades de Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe.
** Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de Santo Agostinho, Goiana,
Ipojuca, Jaboatão, Paulista e Santo Amaro.
*** Região Sertão compreende as Unidades de Petrolina e Araripina.

TODAS AS VAGAS SÃO EXTENSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 3.298/99 e 5.296/04).

