O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial recruta
profissional para contratação imediata e formação de
cadastro de banco de reserva, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 13/2018

CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT
ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – Cód. 0414 (1 vaga – Região Agreste*)
Formação: Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. Principais atividades:
coordenação e planejamento de atividades administrativas e financeiras, relatórios e controles contábeis, elaboração
orçamentária, gestão de pessoas e rotinas de pessoal. Experiência mínima comprovada de seis meses no cargo ou similar, com
coordenação administrativa financeira. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 3.639,02. Jornada de trabalho: 40 horas
semanais.
ANALISTA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – Cód. 0415 (1 vaga – Região Metropolitana do Recife**)
Formação: Superior completo em Biblioteconomia. Principais atividades: Disseminar informações técnicas, tecnológicas e
educacionais ao público interno e externo; coordenar o Núcleo de Informação e Documentação no que se refere a redes e
sistemas de informação; classificar, documentar, dimensionar e avaliar os acervos documentais da Instituição; promover e
coordenar atividades sistemáticas de fomento à leitura e à pesquisa junto aos alunos; participar do planejamento educacional das
Unidades. Experiência mínima comprovada de seis meses no cargo ou similar. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 3.639,02.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Cód. 0416 (05 vagas – Região Metropolitana do Recife**)
Formação: 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 meses no cargo ou similar. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 1.443,66. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – Cód. 0417 (1 vaga – Região Agreste*)
Formação: Ensino Médio completo. Principais atividades: realizar serviços de instalação de componentes mecânicos, elétricos e
hidráulicos, efetuando conserto e reparos, quando necessário; executar serviços de alvenaria e pintura em geral; executar serviços
de instalação e manutenção em componentes ligados à refrigeração e ao encanamento predial e/ou industrial; realizar
manutenção de carpintaria e marcenaria. Conhecimentos em: instalações elétricas, hidráulicas, alvenaria, pintura e refrigeração.
Experiência mínima comprovada de 06 meses na função ou similar na área de manutenção. Disponibilidade para viagem. Salário:
R$ 1.443,66. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO – Cód. 0418 (1 vaga – Região Metropolitana do Recife**)
Formação: Ensino Médio completo. Principais atividades: realizar serviços de limpeza e conservação geral e de equipamentos;
transporte de equipamentos e materiais; jardinagem e manutenção; atividades de apoio administrativo. Experiência mínima
comprovada de 06 meses na função ou similar. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 954,00. Jornada de trabalho: 40 horas
semanais.
BENEFÍCIOS: Previdência Privada; Assistência Médica; Assistência Odontológica; Plano de Desenvolvimento;
Programa de Incentivo à Educação Formal; Ticket Alimentação e/ou Refeição; Vale Transporte.
INSCRIÇÃO – Verificar perfil completo das vagas no www.pe.senai.br link “Trabalhe Conosco” – CANDIDATE-SE e cadastrar-se
em nosso banco de talentos no período de 30/07 a 03/08/2018. Para candidatos classificados que permanecerem em banco de
reserva, o processo seletivo tem validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do SENAI-PE.
* 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.
TODAS AS VAGAS SÃO EXTENSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 3.298/99 e 5.296/04).

