O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial recruta
profissionais para contratação imediata e formação de
cadastro de banco de reserva, para os seguintes cargos:
EDITAL Nº 17/2018
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT
Algumas 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 DBA III – Cód. 0426 (1 vaga – 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 seis meses no cargo ou similar, atuação comprovada em ambiente de alta disponibilidade.
Disponibilidade para viagens. Salário: R$6.042,65. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III (Ênfase em segurança da informação) – Cód. 0427 (1 vaga - Região
Metropolitana do Recife*)
Formação: Superior Completo na área de TI e Certificação CSSP. Principais atividades: Responsável por
acompanhar e diagnosticar suspeitas de fraudes nas redes e ativos da empresa. Tratar chamados gerados pelos
clientes, acompanhar os chamados com fabricantes dos equipamentos suportados pela empresa, atuar nas
identificações de comportamentos inesperados, falhas de rede, indisponibilidade de equipamentos e ativos
monitorados. Projetar e manter sistema de monitoramento e alerta contra invasões, realizar manutenções e
mudanças em ativos e equipamentos da empresa. Resolução de chamados de alta complexidade. Participar na
definição da arquitetura tecnológica para a segurança da informação. Analisar sistemas, levantar vulnerabilidades,
mapear riscos e implementar soluções para a segurança de ambientes e dispositivos informatizados. Prestar
assistência aos projetos e operações de serviços e tecnologia da informação. Identificar oportunidades de ampliação
da segurança da informação em outras áreas da empresa. Mapear e atuar na resolução sobre possíveis
irregularidades no ambiente de TI. Atuar na construção das políticas de segurança interna. Conhecimentos:
avançados em configuração e implantação de Firewalls e Proxys. Certificação CCNA e MCSE WINDOWS SERVER
serão um diferencial e Security +. Experiência em soluções de Antivírus (Kapersky), AntiSpam, solução de Office
365, Filtro de Conteúdo (Websense), Appliance de segurança Watchguard, Cisco Newtork Switch, AP / Firewall
(Desenho, Configuração e troubleshooting), em construção, implementação e manutenção de Políticas de segurança
Coorporativa. Inglês técnico avançado Experiência mínima comprovada de 6 meses na função ou similar.
Disponibilidade para viagens. Salário: R$6.042,65. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

PESQUISADOR INDUSTRIAL I – Cód. 0428 (1 vaga – Região Metropolitana do Recife*)
Formação: Mestrado em Ciências da Computação ou Engenharia da Computação completo ou áreas afins.
Principais atividades: desenvolver métodos e processos relacionados com inovação e pesquisa aplicada,
prospectando, planejando, projetando, especificando, desenvolvendo e testando os parâmetros de operação para
consecução dos objetivos; planejar, elaborar, orientar, gerir e executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação; articulação técnico-administrativa com outras unidades das Redes temáticas do SENAI/CNI; prospectar
projetos de P&D&I junto à indústrias brasileira e órgãos de fomento público/privado; etc. Conhecimentos em: língua
inglesa (avançado); metodologias de inovação: Design Thinking, PDCA, MVP, Business/Project Model Canvas.
Experiência mínima comprovada de 6 meses na área de atuação. Disponibilidade para viagens nacionais e
internacionais. Salário: R$ 6.809,69.

ANALISTA DE PROCESSOS II - Cód. 0429 (2 vagas – 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 meses na função ou similar. Disponibilidade para viagens. Salário: R$4.217,77.
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 de 08/10 até 15/10/2018 e APENAS para a vaga de ANALISTA DBA III,
as inscrições estarão abertas até 05/11/2018. 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 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).

