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 04/2018

CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT
ANALISTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – Cód. 0371 (2 vagas – Região Metropolitana*)
Formação: Superior completo em Pedagogia ou Licenciaturas. Principais atividades: planejar, implementar, monitorar e avaliar o
processo educacional, visando à qualidade das ações formativas nos diferentes níveis e modalidades de oferta, considerando a
legislação pertinente e em consonância com as políticas e diretrizes de Educação do SENAI. Conhecimentos em: planejamento
educacional, legislação educacional, sistemas informatizados de gestão escolar e informática básica. Experiência mínima
comprovada de 6 meses em coordenação/supervisão pedagógica ou orientação educacional. Disponibilidade para viagem.
Salário: R$ 3.930,78.
DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: ELETRICIDADE) – Cód. 0372 (1 vaga – Caruaru)
Formação: Superior completo em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica. Principais atividades: participar do processo de
definição, execução e avaliação da educação profissional do SENAI-PE, ministrando aulas teóricas e práticas na área de
eletricidade residencial e industrial, linhas e redes. Experiência mínima comprovada de 06 meses na função ou similar.
Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 3.639,02.
DOCENTE ASSISTENTE (ÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL) – Cód. 0373 (1 vaga – Jaboatão)
Formação: Superior completo em Engenharia Civil MAIS Especialização em Segurança do Trabalho. Principais atividades:
participar do processo de definição, execução e avaliação da educação profissional do SENAI-PE, ministrando aulas teóricas e
práticas na área de construção civil. Conhecimentos em: enfermagem do trabalho; NR´s 06, 12, 15, 18, 20, 33 e 35; segurança do
trabalho e higiene ocupacional. Experiência mínima comprovada de 06 meses na área de atuação. Disponibilidade para viagem.
Salário: R$ 3.639,02.

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 Edital e perfil completo das vagas no www.pe.senai.br link “Trabalhe Conosco” e cadastrar-se em nosso
banco de talentos até o dia 09/03/2018. 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,
Jaboatão, Paulista e Santo Amaro.
TODAS AS VAGAS SÃO EXTENSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 3.298/99 e 5.296/04).

