O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de
banco de reserva, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 001/2019
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:
ANALISTA III – (ÁREA: Business Partner/Gestão de Pessoas) CÓD. 0589– 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo e Pós-graduação completa. Principais atividades: Atuar na
função de Business Partner, desenvolvendo e implementando todos os processos de RH junto as
áreas clientes, acompanhando a estratégia e ações das áreas, orçamento, desenvolvendo lideranças
e equipes e sendo a interface entre as áreas de RH e as áreas clientes, direcionando a demanda para
os respectivos subsistemas. Necessário ter experiência sólida e conhecimento nos processos de RH:
seleção, treinamento, avaliação de desempenho, engajamento, carreira, cultura, administração de
pessoal, relações trabalhistas e sindicais, controle de orçamentos e indicadores. Experiência mínima
de 6 meses na função. Disponibilidade para viagens. Carteira de Habilitação.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS
ANALISTA I - (ÁREA: Segurança e Saúde do Trabalho) CÓD. 0590 - 1 Vaga para RMR*
Formação: Superior completo em áreas relacionadas à Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e/ou
Administração MAIS Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Principais atividades: Observar o
cumprimento da legislação e procedimentos internos; Monitorar e orientar as atividades da CIPA;
Elaborar Políticas, Normas e Procedimentos de Segurança e Saúde; Acompanhar e monitorar os
afastamentos; Realizar e acompanhar treinamentos mandatórios (legais e NR`s) e preventivos;
Elaborar e acompanhar os programas legais de Saúde e Segurança, tais como PPRA, PCMSO,
LTCAT, CIPA, SIPAT e demais programas de segurança do trabalho; Divulgar e fazer cumprir a
Política de Segurança e Saúde Ocupacional; Implementar e manter o Plano de Atendimento a
Emergências; Estabelecer indicadores de eficiência e eficácia para os programas implantados;
Elaborar e orientar procedimentos para investigação de acidentes; Orientar tecnicamente os gestores
da Unidade; Apoiar a implementação do e-Social nos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho;
Avaliar necessidade de adequação/alteração de EPI’s e garantir sua gestão nas unidades; Avaliar
alterações em processos e estrutura das unidades e fazer as análises e adequações necessárias;
Realizar visitas, inspeções e auditorias internas, bem como, participar ativamente das auditorias
externas; Garantir a realização dos processos de Saúde e Segurança do Trabalho. Necessário ter
experiência sólida na função e nos conhecimentos relativos a saúde e segurança do trabalho.
Experiência mínima de 6 meses na função. Disponibilidade para viagens. Carteira de Habilitação.

**A atividade do cargo é para atendimento à NR4.
INSCRIÇÕES REABERTAS ATÉ 18/09.

ANALISTA ESPECIALISTA (Área: Gestão de Pessoas) CÓD. 0591 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Curso superior completo e Pós-Graduação completa. Principais atividades: Elaborar,
implantar e monitorar a aplicações de políticas de gestão de pessoa, tais como: Avaliação de
desempenho e meritocracia, qualidade de vida, pesquisa e monitoramento de clima, programa de
sugestões, reponsabilidade social, qualidade de vida e endomarketing e estabelecer e monitorar
indicadores estratégicos e operacionais de Gestão de Pessoas. Necessário ter vivência sólida na
Gestão de Projetos na área de Recursos Humanos, em todos nos subsistemas de RH e no controle
de orçamento e indicadores. Experiência mínima de 6 meses na função. Disponibilidade para
viagens. Carteira de Habilitação.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Vagas oferecidas pelo SESI/PE:
ASSISTENTE DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO (Área: Gestão de Pessoas) - Vaga exclusiva para PCD
- CÓD. 0592 – 1 Vaga para RMR*
Formação: Ensino Médio completo. Tecnólogo em RH, Técnico em RH ou Técnico em Administração
desejável. Principais atividades: Realizar a divulgação de vagas de emprego e estágio, atendimento
telefônico e por e-mail ao público externo e interno. Triagem de currículos, convocação de candidatos
e dar assistência no planejamento, organização e condução dos processos seletivos. Experiência
mínima de 6 meses na função. Disponibilidade para viagens.

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.

INSCRIÇÃO – Cadastrar-se em nosso banco de talentos até 18/08/2019 através dos nossos
sites: www.pe.senai.br ou www.pe.sesi.org.br link “Trabalhe Conosco”.
*Para as vagas SENAI/PE: Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de
Santo Agostinho, Goiana, Ipojuca, Jaboatão, Paulista e Santo Amaro.
*Para as vagas SESI/PE: *Região Metropolitana compreende o Departamento Regional e as Unidades de Areias, Cabo de
Santo Agostinho, Goiana, Ipojuca, Jaboatão, Camaragibe, Vasco da Gama, Paulista e Santo Amaro.

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

