O SISTEMA FIEPE recruta profissionais para contratação imediata e formação de cadastro de
banco de reserva, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 004/2019
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Contratos regidos pela CLT

Vagas oferecidas pelo SENAI/PE:
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Segurança do Trabalho e Eletrotécnica) – CÓD. 0595
– 1 Vaga Região Sertão* (Oportunidade inicial para Petrolina - 4h diárias – noite).
Formação: Curso Técnico Segurança do Trabalho e Técnico em Eletrotécnica. Principais atividades:
Ministrar aulas teóricas e práticas na área de Eletroeletrônica. Desenvolver processo de Ensino,
viabilizando a consecução dos objetivos educacionais e competência profissionais previstos no
planejamento didático. Avaliar a aprendizagem dos educandos através da preparação, aplicação e
correção de instrumentos de avaliação, registro e acompanhamento de resultados. Conhecimentos em:
NR10, NR20, NR 33, NR 35, Treinamento em Segurança do Trabalho, Eletricidade Básica, Maquinas
Elétricas, Comandos Eletroeletrônicos; Inversores de frequência; Soft-starters; Controladores lógicos
programáveis; Instalação, manutenção e projetos em instalações elétricas prediais, industriais e sistemas
eletrônicos de potência – SEP; NR-10 Básico e NR-10 complementar. Experiência mínima exigida: Ter
Registro Profissional. Comprovação de 6 (seis) meses na área de atuação ou compatível. Disponibilidade
para viagem. (INSCRIÇÃO ATÉ 18/09/2019)
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Eletrotécnica) – CÓD. 0596– 1 Vaga Região Sertão*
(Oportunidade inicial para Petrolina - 8h diárias – manhã e tarde - Trabalha aos sábados).
Formação: Curso Técnico em Eletrotécnica ou áreas afins. Principais atividades: Ministrar aulas
teóricas e práticas na área de Eletroeletrônica. Desenvolver processo de Ensino, viabilizando a
consecução dos objetivos educacionais e competência profissionais previstos no planejamento didático.
Avaliar a aprendizagem dos educandos através da preparação, aplicação e correção de instrumentos de
avaliação, registro e acompanhamento de resultados. Conhecimentos em: Eletricidade, Medição direta
de energia, Operação de chaves e equipamentos, normas e redes de distribuição de energia, substituição
de estrutura primária, montagem de estrutura secundária, sistema MRT, equipamentos de redes,
emenda de condutores, poda de vegetação, localização de defeitos, instalação, manutenção e
substituição de acessórios. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área de atuação ou
compatível. Disponibilidade para viagem. (INSCRIÇÃO ENCERRADAS)
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (Área: Eletrotécnica) – CÓD. 0597 – 1 Vaga Região Sertão*
(Oportunidade inicial para Serra Talhada - 8h diárias – manhã e tarde - Trabalha aos sábados).
Formação: Curso Técnico em Eletrotécnica ou áreas afins. Principais atividades: Ministrar aulas
teóricas e práticas na área de Eletroeletrônica. Desenvolver processo de Ensino, viabilizando a
consecução dos objetivos educacionais e competência profissionais previstos no planejamento didático.
Avaliar a aprendizagem dos educandos através da preparação, aplicação e correção de instrumentos de
avaliação, registro e acompanhamento de resultados. Conhecimentos em: Eletricidade, Medição direta
de energia, Operação de chaves e equipamentos, normas e redes de distribuição de energia, substituição
de estrutura primária, montagem de estrutura secundária, sistema MRT, equipamentos de redes,
emenda de condutores, poda de vegetação, localização de defeitos, instalação, manutenção e
substituição de acessórios. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área de atuação ou
compatível. Disponibilidade para viagem. (INSCRIÇÃO ENCERRADAS)

INTÉRPRETE DE LIBRAS – CÓD. 0598 – 1 Vaga Região Sertão* (Oportunidade inicial para
Petrolina - 4h diárias – noite - Trabalha aos sábados).
Formação: Ensino médio completo e Curso de Intérprete de Libras completo realizado por meio de
cursos de educação profissional promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação.
Principais atividades: Atuar como intérprete de libras nos cursos ofertados pela instituição. Efetuar
comunicação entre surdos e ouvintes, por meio de Libras para língua oral e vice-versa. Interpretar, em
Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as atividades didáticas- pedagógicas e culturais
desenvolvidas na instituição de ensino, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares.
Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área de atuação ou compatível. Disponibilidade
para viagem. (INSCRIÇÃO ENCERRADAS)

* Região Sertão compreende as Unidades de Petrolina e Araripina. (Este edital abrange atendimento à cidade de Serra Talhada)

“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.
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”.

