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 07/2018
CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Contratos regidos pela CLT
DOCENTE ASSISTENTE (Área: AUTOMOTIVA) – Cód. 0380 (1 vaga – Região Agreste*)
Formação: Superior completo em Engenharia Mecânica 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 mecânica automotiva / mecânico de motocicletas. Experiência mínima comprovada de 06 meses na área de
atuação. Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 3.639,02.
DOCENTE ASSISTENTE (Área: COMUNICAÇÃO) – Cód. 0381 (1 vaga – Região Metropolitana**)
Formação: Superior completo em Letras. Principais atividades: participar do processo de definição, execução e
avaliação da educação profissional do SENAI-PE, ministrando aulas teóricas e práticas na área de Comunicação.
Conhecimentos em Informática Básica (programas de edições de textos, planilhas, etc.). Experiência mínima
comprovada de 06 meses na função ou similar ou na área de atuação. Disponibilidade para viagem. Salário: R$
3.639,02.
PESQUISADOR INDUSTRIAL I – Cód. 0382 (1 vaga – Região Metropolitana**)
Formação: Mestrado em Ciências da Computação ou Engenharia da Computação completo. 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 técnicoadministrativa 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);
computação musical e instrumentos musicais; metodologias de inovação: Design Thinking, PDCA, MVP,
Business/Project Model Canvas. Experiência mínima comprovada de 6 meses de pesquisa em computação musical.
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. Salário: R$ 6.809,69.
PESQUISADOR INDUSTRIAL II – Cód. 0383 (1 vaga – Região Metropolitana**)
Formação: Doutorado em Ciências da Computação completo. 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); computação musical e instrumentos
musicais; metodologias de inovação: Design Thinking, PDCA, MVP, Business/Project Model Canvas. Experiência
mínima comprovada de 6 meses de pesquisa em computação musical. Disponibilidade para viagens nacionais e
internacionais. Salário: R$ 10.214,53.

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 13/04/2018. 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).

