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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO SENAI-PE 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COMPOR SEU QUADRO DE PESSOAL 

 

EDITAL DO CANDIDATO 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco – SENAI – PE torna público o 

Processo de Seleção para composição do Quadro de Pessoal e divulga, através deste Edital 15/2017, 

as normas que disciplinarão todo esse processo seletivo, que será executado pelo Instituto Euvaldo 

Lodi Núcleo Regional Pernambuco – IEL/PE.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 

1.1. A seleção pública será regida por este edital e executada pelo Instituto Euvaldo Lodi Núcleo 

Regional Pernambuco – IEL/PE.  

1.2. A seleção para as vagas de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases, de 

responsabilidade do IEL/PE: 

 

1.2.1. Etapa I 

1.2.1.1. Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as vagas; 

1.2.1.2. Redação, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de 

Porteiro e Motorista. 

 

1.2.2. Etapa II 

1.2.2.1. Análise curricular e comprovação de títulos e experiência, de caráter 

eliminatório, para todos os cargos. 

 

1.2.3. Etapa III 

1.2.3.1. Prova de conhecimento prático, de caráter eliminatório e classificatório, para 

as vagas: 

1.2.3.1.1. Analista de Administração – Área: Qualidade/Processo 

1.2.3.1.2. Analista de Informática CRM – Área: Tecnologia da Informação 

1.2.3.1.3. Analista de Informática QLIKVIEW– Área: Tecnologia da Informação 

1.2.3.1.4. Motorista – Área: Administrativa 

1.2.3.1.5. Técnico em Administração – Área: Qualidade/Processo 

 

1.2.4. Etapa IV 

1.2.4.1. Entrevista, de caráter classificatório, para todos os cargos. 

 

1.3. As provas objetivas, discursivas e práticas serão realizadas no município de Recife/PE nos 

endereços que serão informados no cartão de inscrição de cada candidato.  

1.4. Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime da Consolidação de Leis do 

Trabalho Lei nº 5.452/43 e suas alterações.  

1.5. O candidato interessado em participar do processo seletivo deve ler com atenção esse edital 

e as informações que forem divulgadas relativas ao certame, pois a participação no presente 
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processo implica na completa ciência e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste regulamento.  

1.6. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações aqui 

estabelecidas será automaticamente eliminado do Processo de Recrutamento e Seleção do 

SENAI-PE. Nesse caso, não caberá qualquer recurso administrativo sob a alegação de 

desconhecimento das normas ou dos termos deste Edital.  

1.7. As informações necessárias para a formalização das inscrições, divulgação de datas, locais e 

hora das provas e resultados das etapas do processo de recrutamento e seleção do SENAI-

PE estarão disponíveis gratuitamente nos seguintes eletrônico: www.ielpe.org.br ou 

www.pe.senai.br, a partir de 09/08/2017. É de responsabilidade do candidato verificar 

diariamente as atualizações das fases deste certame, não sendo o IEL/PE responsável por 

perda de etapa no processo sob o argumento de falta de conhecimento do candidato e/ou 

impossibilidade de acesso aos sites. 

 

2. REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO PELO SENAI-PE 

 

2.1. Para o processo: 

 

2.1.1. Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado brasileiro; 

2.1.2. Atender aos requisitos exigidos para o desempenho do respectivo cargo, conforme Anexo 

1; 

2.1.3. Fornecer informações verídicas nas etapas de inscrição do processo de seleção; 

2.1.4.  Ter aptidões físicas e mentais correspondentes às atribuições do respectivo cargo; 

2.1.5.  O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, 

caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos p

ara a vaga na Etapa II do processo seletivo. 

2.1.6.  Cumprir as determinações deste edital. 

 

2.2. Para contratação: 

 

2.2.1. Ter sido aprovado no processo seletivo do SENAI-PE; 

2.2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

2.2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.2.4. Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do 

sexo masculino; 

2.2.5. Ser aprovado no exame médico admissional; 

2.2.6. Entregar documentos para admissão na data agendada. 

 

3. DAS VAGAS 

 

CÓDIGO CARGOS AREA NÍVEL VAGAS MUNICÍPIO 

1001 Agente de Mercado Relações com Mercado Superior 2  
 

Recife 1002 Analista de Comunicação Marketing e Comunicação Superior 1 

1003 Analista de Administração Planejamento Superior 1 

http://www.ielpe.org.br/
http://www.pe.senai.br/
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CÓDIGO CARGOS AREA NÍVEL VAGAS MUNICÍPIO 

1004 Analista de Administração Projetos Superior 1  
 
 
 
 

Recife 

1005 Analista de Administração Qualidade/Processos Superior 1 

1006 
Analista de Informática – 
CRM 

Tecnologia da Informação Superior 1 

1007 
Analista de Informática – 
QLIKVIEW 

Tecnologia da Informação Superior 1 

1008 
Desenvolvedor de 
Inovação e Tecnologia 

Inovação e Tecnologia Superior 1 

1009 Motorista Administrativa Médio 1 

1010 Porteiro Administrativa Médio 1 
Cabo de 

Santo 
Agostinho 

1011 Revisor de Texto Comunicação Superior 1 
 
 

Recife 1012 Técnico em Administração Cobrança Técnico 1 

1013 Técnico em Administração Qualidade/Processo Técnico 1 

 

3.1 As descrições das vagas, requisitos e conteúdos programáticos das provas encontram-se no 

Anexo 1. 

3.2 A contratação para o cargo de Revisor de Texto (Código 1011) terá caráter temporário e será 

formalizada por prazo determinado de 01 (um) ano.  

4. INSCRIÇÃO VIA INTERNET e TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 

www.ielpe.org.br, a partir do dia 09/08/2017 até as 23h 59min 59s do dia 14/08/2017. 

4.2. O cadastro para a inscrição é autoexplicativo. Há campos obrigatórios a serem preenchidos, 

como nome completo, filiação, endereço completo com rua, nº, bairro, cidade, estado, CEP, 

números da carteira de identidade e do CPF, data de nascimento e a opção de informar que 

possui necessidades de atendimentos especiais.  

4.2.1. Caso sejam detectadas informações inverídicas, falsas e/ou a não comprovação dos 

requisitos obrigatórios, o candidato, mesmo aprovado, estará na condição de 

desclassificado. 

4.3. O candidato fará o seu cadastro no Processo de Seleção para compor o quadro de pessoal 

do SENAI/PE e imprimirá o boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 

www.ielpe.org.br, para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), para 

cargos de nível médio/técnico e de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de nível 

superior. 

4.4. A inscrição será efetivada com o pagamento da respectiva taxa de inscrição nas Agências da 

Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas, no período de 09/08/2017 a 15/08/2017. 

4.5. Se a taxa de inscrição não for paga no período indicado no item 4.4 deste edital, por quaisquer 

motivos, a inscrição não será considerada “EFETIVADA” e o candidato ficará na condição de 

NÃO INSCRITO. 

4.6. Quando se tratar, também, de inscrição realizada por terceiros, a pedido do interessado, todas 

as informações registradas no formulário de inscrição serão de exclusiva responsabilidade do 

candidato, arcando ele com as consequências de eventuais erros no preenchimento. 
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4.7. Em nenhuma hipótese, sob qualquer pretexto, haverá devolução da taxa de inscrição, salvo 

no caso de cancelamento do processo de recrutamento e seleção. 

4.8. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância por parte 

do candidato com todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital. 

4.9. O IEL/PE e o SENAI-PE não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores adversos que impossibilitem a 

transferência de dados ou a impressão do boleto bancário para pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

5. CARTÃO DE INSCRIÇÃO E RETIFICAÇÃO DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
 

5.1. O candidato deverá imprimir seu CARTÃO DE INSCRIÇÃO no período de 18/08/2017 a 

25/08/2017, no endereço eletrônico www.ielpe.org.br, sendo de sua responsabilidade 

exclusiva a conferência das informações contidas nesse Cartão de Inscrição, pois ele garante 

ao candidato o acesso à sala de provas. 

5.2. O candidato que detectar divergências em seu cartão de inscrição deverá dirigir-se 

pessoalmente ou por procurador legal, devidamente documentado, ao Instituto Euvaldo Lodi 

– IEL na Av. Lins Petit, 100 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-230, no horário das 9h às 12h e 

das 14h às 18h e requerer (ver Anexo 2) à Comissão do Processo de Seleção, no período de 

18/08/2017 a 28/08/2017, retificação do(s) dado(s) incorreto(s). 

5.3. Não serão aceitas as retificações das informações que visem a transferência da inscrição para 

terceiros ou que pretendam burlar quaisquer normas ou condições previstas neste Edital. 

5.4. O local e horário de realização da prova estará indicado no CARTÃO DE INSCRIÇÃO. 

 

6. CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

6.1. O candidato com necessidades especiais, seja ele pessoa com deficiência ou necessidades 

especiais, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº. 3.298/99, 

particularmente em seu artigo 40, participará do Processo de Recrutamento e Seleção 

SENAI/PE em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 

conteúdo das provas, a avaliação, aos critérios de aprovação, a pontuação mínima exigida 

para os demais candidatos, data, horário e local de realização das provas. 

6.2. Para ter direito a atendimento especial durante as provas, o candidato com necessidades 

especiais, seja ele pessoa com deficiência (deficiência física, visual, auditiva, psicossocial, 

intelectual ou mental) ou necessidade especial, deverá declara-la no ato de inscrição e 

requerer atendimento especial para a realização da prova na forma do subitem seguinte. 

6.3. Para solicitar a realização da prova com atendimento especial, o candidato deverá preencher 

requerimento encaminhado à Comissão do Processo de Seleção (ver Anexo 3), contendo a 

descrição do atendimento que necessita, anexar Atestado Médico contendo o diagnóstico, 

cópia da solicitação de inscrição já EFETIVADA e a cópia do documento de identidade oficial 

constante do cadastro da inscrição e entregá-lo na sede do Instituto Euvaldo Lodi – IEL na Av. 

Lins Petit, 100 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-230, no período de 09/08/2017 a 15/08/2017, 

no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h.  

6.4. O candidato que não fizer o requerimento específico, não poderá fazer a prova em condições 

especiais e não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
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6.5. O candidato enfermo, acidentado ou em caso de gestação que apresente risco, impossibilitado 

de comparecer ao local da prova indicado no seu cartão de inscrição, deverá solicitar mediante 

requerimento ao IEL, na Avenida Lins Petit,100 - Comissão do Processo Seletivo SENAI/PE, 

em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova, mediante apresentação de 

atestado médico contendo o diagnóstico, a realização da prova em ambiente hospitalar ou em 

sua residência, restrito ao município de aplicação da prova, em local reservado apenas para 

o candidato e os fiscais de sala, ficando proibido o contato com pessoas estranhas ao 

processo seletivo. 

6.6. O requerimento específico (ver Anexo 4) de que trata o subitem anterior deverá ser entregue 

no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h na citada sede do Instituto Euvaldo Lodi indicando, 

de forma legível, as seguintes informações: vaga que o candidato está concorrendo, nome 

completo e endereço de sua residência, endereço onde se encontrará para a realização da 

prova, com a indicação de  um ponto de referência e telefones convencional e celular para 

contato, bem como o nome completo e CPF de quem fará o transporte dos fiscais. Ao 

requerimento, deverá ser anexado Atestado Médico contendo o diagnóstico, cópia do cartão 

de inscrição já EFETIVADA e cópia do documento de identidade oficial constante do cadastro 

da inscrição. 

6.7. Os custos relativos ao transporte (ida e volta) dos fiscais que aplicarão a Prova serão de 

exclusiva responsabilidade do candidato enfermo ou do seu representante legal. 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1. O processo de seleção será composto por quatro etapas, conforme descrito abaixo: 

 

7.1.1. Cada etapa valerá no máximo 10 (dez) pontos e será considerado eliminado do 

processo o candidato que obtiver pontuação inferior a 6 (seis) pontos, nota mínima para 

continuação no processo seletivo, em cada uma das etapas realizadas.   

 

7.1.2.  ETAPA I 

 

7.1.2.1. PROVA OBJETIVA – de caráter eliminatório e classificatório 

7.1.2.1.1. Peso 2,0 (dois) 

7.1.2.1.2. Tem como objetivo avaliar conhecimentos específicos (teóricos) 

relativos ao cargo a ser selecionado, de acordo com o conteúdo 

programático informado neste Edital. 

7.1.2.1.3. As avaliações teóricas serão objetivas e de múltipla escolha com 5 

(cinco) alternativas, podendo ter ainda questões subjetivas. 

 

7.1.2.2. REDAÇÃO – de caráter eliminatório e classificatório 

7.1.2.2.1.1. Peso 1,0 (um) 

7.1.2.2.1.2. O candidato deverá produzir um texto dissertativo com no 

mínimo 20 (vinte) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, a respeito 

de um tema apresentado na prova. No texto da redação será 

observada a adequação ao tema proposto e às normas 

gramaticais, a coerência, a coesão e clareza na exposição das 

ideias. Esta etapa será realizada para todos os cargos constantes 

no Anexo 1, EXCETO para os cargos de Porteiro e Motorista. 
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7.1.2.2.1.3. Será atribuída pontuação ZERO à redação que: não se 

atenha ao tema proposto; esteja escrita a lápis, ainda que 

parcialmente; apresente texto incompreensível ou letra ilegível. 

7.1.3.  ETAPA II 

7.1.3.1. ANÁLISE CURRICULAR – de caráter eliminatório.  

 

7.1.3.1.1. Tem como objetivo verificar o atendimento ou não aos pré-requisitos 

do cargo, relativos à escolaridade, tempo de experiência, 

conhecimentos e demais condições, conforme estabelecido no anúncio 

da vaga.  

7.1.3.1.2. Serão habilitados nesta etapa os candidatos que apresentarem os 

pré-requisitos exigidos para o cargo. Os candidatos que não 

apresentarem os pré-requisitos solicitados na divulgação da vaga serão 

eliminados automaticamente. 

7.1.3.1.3. A entrega de documentos comprobatórios de título e experiência do 

candidato será feita via carregamento (up load) das respectivas cópias 

pelo site do IEL – www.ielpe.org.br, no ambiente do candidato. 

7.1.4.  ETAPA III 

7.1.4.1. PROVA DE CONHECIMENTO PRÁTICO – de caráter eliminatório e 

classificatório.  

7.1.4.2. Peso 2,0 (dois).  

7.1.4.3. Tem como objetivo avaliar os conhecimentos relativos às situações práticas 

pertinentes aos cargos de Analistas de Administração – Qualidade/Processo, 

Técnico de Administração - Qualidade/Processo, Analistas de Informática 

QLIKVIEW e CRM, e Motorista.  

7.1.4.4. Caso o número de candidatos classificados na etapa anterior supere o 

número de vagas disponibilizadas, serão convocados para essa etapa o 

quantitativo mínimo de 10 (dez) candidatos, observada a ordem de 

classificação. Os demais classificados passarão a integrar um cadastro de 

reserva e poderão – durante o período de validade deste processo seletivo –

serem chamados para realizar a prova prática. 

7.1.4.5. As provas práticas serão aplicadas de acordo com os temas descritos no 

quadro abaixo: 

 

Cargo Área Temas 

Analista de 

Administração 

Qualidade / 

Processo 

Desenho de um fluxo de atividades, utilizando-se 

das modelagens BPMN e ferramentas do BIZAGI. 

Analista de 

Informática – CRM  

Tecnologia da 

Informação 

Extração de informações da base de dados do 
CRM MS-Dynamics para construção de um 
dashboard. 

Analista de 

Informática – 

QLIKVIEW 

Tecnologia da 

Informação 

Construção de painel de BI através da extração de 

dados do Banco de dados e/ou planilhas usando a 

ferramenta do Qlikview. 

Motorista Administiva Prova prática de direção. 

Técnico em 

Administração 

Qualidade / 

Processo 

Desenho de um fluxo de atividades, utilizando-se 

das modelagens BPMN e ferramentas do BIZAGI. 
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7.1.5.  ETAPA IV 

 

7.1.5.1. ENTREVISTA – de caráter classificatório. 

7.1.5.2. Peso 1,0 (um)   

7.1.5.3. A entrevista servirá para aprofundar informações a respeito do candidato, tais 

como: competências técnicas, competências comportamentais e aspectos 

gerais inerentes ao perfil da vaga. Poderão ser aplicados um ou mais testes 

psicológicos, que são utilizados como instrumentos de apoio a entrevista.  

7.1.5.4. Caso o número de candidatos classificados nas etapas anteriores supere o 

número de vagas disponibilizadas, serão convocados para a essa etapa o 

quantitativo mínimo de 10 (dez) candidatos, observada a ordem de 

classificação. Os demais classificados passarão a integrar um cadastro de 

reserva e poderão – durante o período de validade deste processo seletivo – 

serem chamados para a entrevista.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

8.1. De cada Etapa: 

 

8.1.1. A classificação será calculada da seguinte forma:  

8.1.2. O somatório dos valores das questões respondidas corretamente (nota máxima: 10,00), 

multiplicado pelo peso correspondente a cada prova, dividido pelo somatório dos pesos; 

NE = Np x P 

P 

NE: Nota Final da Etapa 

Np: Nota da prova 

P: Peso da prova 

P: Soma dos pesos das provas realizadas 

 

8.1.3. Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a 6 (seis) pontos em 

quaisquer das etapas classificatórias. 

 

8.2. Da classificação final: 

 

8.2.1. A classificação final será uma média aritmética da nota final de cada Etapa classificatória 

realizada para o cargo, dividido pelo número de etapas realizadas. 

8.2.2. Para os cargos sem prova prática: 

NF = NE Etapa I + NE Etapa IV 

2  

8.2.3. Para os cargos com prova prática 

    NF = NE Etapa I + NE Etapa III + NE Etapa IV 

3  

 



NF: Nota final de classificação no Processo Seletivo 
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9. DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO  
 

 

9.1. A classificação do candidato no Processo Seletivo ocorrerá da seguinte forma: pontuação igual 

ou maior que 6 (seis) será classificado; menor que 6 (seis), será desclassificado. 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

10.1. Em caso de empate na nota final, serão utilizados os seguintes critérios: 

10.1.1. Candidato Pessoa com Deficiência – PCD; 

10.1.2. Maior pontuação na Prova Prática; 

10.1.3. Maior pontuação na Prova Teórica; 

10.1.4. Maior pontuação na Avaliação de Redação; 

10.1.5. O candidato com maior idade. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

11.1. O resultado final será divulgado em uma relação contendo os nomes dos candidatos e 

sua nota por ordem decrescente de classificação, e será divulgado no site do SENAI/PE e 

IEL/PE. 

 

12. DO RECURSO  

 

12.1. O candidato terá 1 (um) dia útil, contado a partir da data da divulgação do resultado de 

cada etapa, para contestar o resultado das etapas do processo seletivo. 

 

12.2. O candidato terá direito a um único recurso por etapa que obrigatoriamente deverá 

ser interposto mediante documento escrito, devidamente fundamentado, contendo os dados 

que informem a identidade do recorrente, a vaga que está concorrendo (n.º do Edital e 

código da vaga), endereço completo, inclusive com o respectivo CEP, número de telefone e 

dados de e-mail, caso disponha.  

 
12.3. O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Regional do SENAI/PE e protocolado na sede 

do IEL/PE, na avenida Lins Petit, 100 – 18° andar, no bairro da Boa Vista, na Cidade do 

Recife, aos cuidados da comissão de seleção. 

 

12.4. Caso o julgamento de algum recurso implique na anulação de alguma questão, a 

pontuação respectiva será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

13.1. O candidato aprovado ficará vinculado ao cargo, no município e tipo de contrato de 

trabalho indicado no ato de sua inscrição, respeitando a ordem de classificação constante 

da homologação do resultado final do processo seletivo. 

 

13.2. É vedada a possibilidade de transferência do candidato entre unidades ou gerencias 

pelo prazo de 2 (dois) anos, salvo por interesse do SENAI-PE. O prazo para solicitar 

transferência conta-se a partir da data de efetivação do contratado, caso a admissão tenha 

sido por contrato por prazo determinado. 
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13.2.1. A seleção terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do 

resultado final, podendo ser prorrogada por até 12 (doze) meses, a critério do 

SENAI/PE. 

 

13.3. Nas Etapas de avaliação o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta na 

cor preta ou azul. 

 

13.4. A comprovação da experiência profissional do candidato deverá ser por meio da 

apresentação dos seguintes documentos:  

  

13.4.1 Atividade em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), especificamente das páginas que constam série, 

número, foto, assinatura e qualificação civil e do(s) respectivo(s) contrato(s). Caso 

não tenha registrado sua experiência na CTPS deverá apresentar declaração do 

empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o 

caso) e a descrição das atividades desenvolvidas, acompanhada de cópia do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, documento que será obtido junto 

ao INSS. 

 

13.4.2 Atividade em empresa/instituição pública: cópia do ato de nomeação ou 
declaração, ou ainda certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou 
de recursos humanos, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a 
descrição das atividades desenvolvidas. 

 
 

13.4.3 Atividade/serviço (s) prestado (s) como sócio ou administrador de empresa: 

cópia do contrato social e CNPJ, acrescida de declaração(ões) de contratante(s) 

dos serviços, que informe(m) o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie 

da(s) atividade(s) realizada(s). 

 

13.4.4 Atividade/serviço (s) prestado (s) como autônomo (a): cópia(s) do recibo(s) 

de pagamento autônomo – RPA ou equivalente, em conjunto declaração(ões) do(s) 

contratante(s), que informe(m) o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie 

da(s) atividade(s) realizada(s), bem como os respectivos recolhimentos tributários e 

fiscais incidentes. 

 
13.4.5 Atividade como estagiário: cópia do termo de compromisso de estágio ou 

equivalente, onde conte obrigatoriamente as informações de início e término do 

estágio, bem como a descrição das atividades desenvolvidas.  

 
13.5. Não serão considerados como experiência, o tempo de atividade de monitoria, 

projetos de iniciação científica ou equivalente, ou ainda de prestação de serviços como 

voluntário. 

 

13.6. Será eliminado ou desclassificado do processo seletivo, o candidato que: 

 

13.6.1. Não estiver presente na hora marcada para o início de qualquer etapa do processo 

seletivo; 

13.6.2. Não apresentar no dia da prova objetiva documento de identificação com foto (RG, 

CTPS ou CNH); 

13.6.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais durante a realização de quaisquer 

das etapas do processo; 
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13.6.4. For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

13.6.5. Descumprir as instruções contidas nas provas; 

13.6.6. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

13.6.7. For surpreendido com qualquer tipo de material de consulta e/ou equipamento 

eletrônico, durante a realização de quaisquer etapas do processo seletivo; 

13.6.8. Obtiver nota menor do que 6 (seis) em quaisquer das etapas classificatórias do 

processo seletivo. 

 

13.7. Por conveniência do SENAI-PE, ou outro motivo não previsto, poderão ser modificados 
as datas, horários e locais de realização de cada uma das etapas do processo seletivo, desde 
que sejam respeitadas as condições do exame seletivo ora fixadas, devendo nesse caso ser 
dado conhecimento da nova data aos candidatos. 

 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 O candidato (a) aprovado (a) estará vinculado (a) ao cargo e ao município selecionado no 

ato de sua inscrição, através do preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. Caso seja contratado, não poderá ser transferido 

pelo prazo de dois anos, salvo por conveniência do SENAI/PE. 

 

14.2 Os candidatos que forem contratados para os cargos por tempo indeterminado, cuja carreira 

contemple a reclassificação em razão de titulação, só poderão ser reclassificados quando 

completarem 02 (dois) anos de tempo de serviço no exercício do mesmo cargo no SENAI/PE, 

desde que preencham todos os requisitos constantes do procedimento formal interno da 

entidade. 

 

14.3 É de responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos de comprovação dos 
requisitos exigidos para o cargo (escolaridade e experiência profissional) para o qual se inscreveu. 
Caso esses documentos não sejam apresentados, o candidato será excluído do processo seletivo. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do processo de 

recrutamento e seleção contidos nos comunicados neste edital e em outros a serem 
publicados.  

15.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este processo publicados no site do IEL/PE – 
www.ielpe.org.br e do SENAI/PE – www.pe.senai.br. 

15.3. Todas as informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por 
meio dos sites citados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora 
dos prazos previstos nesses editais. 

15.4. O candidato poderá obter informações referentes ao processo de seleção no endereço 
dos sites do IEL/PE – www.ielpe.org.br e do SENAI/PE – www.pe.senai.br. 

15.5.  Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas.  O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 
comunicados a serem divulgados nos sites do SENAI/PE – www.pe.senai.br e do IEL/PE – 
www.ielpe.org.br. 

15.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e do documento de 

identidade original.  Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca‐texto e (ou) 
borracha durante a realização das provas. 
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15.7. Serão considerados documentos de identidade:  carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas  Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares;  carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte  brasileiro;  certificado  de  reservista;  
carteiras  funcionais expedidas  por  órgão  público  que,  por lei  federal,  valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador; carteira nacional de  
habilitação (somente o modelo com foto).   

15.8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) 
danificados.   

15.9. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento. 

15.10. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 13.5 deste edital, não poderá fazer as provas 
e será automaticamente eliminado do processo 

15.11. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para seu início.   

15.12. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 
por, no mínimo, uma hora após o início das provas. 

15.13.  A inobservância do subitem 15.12 deste edital acarretará a não correção das provas 
e, consequentemente, a eliminação do candidato do processo de seleção. 

15.14. O IEL/PE manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 
acompanhamento pelos candidatos.  

15.15. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma.   

15.16. O candidato somente poderá retirar‐se da sala de provas levando o caderno de provas 
no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término das 
provas. 

15.17.  Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os 
candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação 

15.18. Será  eliminado  do  processo seletivo  o  candidato  que,  durante  a  realização  das  
provas,  for  surpreendido  portando:  a)  aparelhos  eletrônicos,  tais  como:  máquinas  
calculadoras,  agendas  eletrônicas  ou  similares,  telefones  celulares, smartphones, tablets, 
iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer  receptor ou  transmissor de 
dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de  
alarme de carro etc.;   b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, 

lapiseira/grafite, marca‐texto e(ou)  borracha;   c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como: chapéu, boné, gorro etc.;   d)  qualquer  recipiente  ou  embalagem,  tais  como:  garrafa  
de  água,  suco,  refrigerante  e  embalagem  de  alimentos  (biscoitos,  barras  de  cereais,  
chocolate,  balas  etc.),  que  não  seja  fabricado  com  material  transparente.  

15.19. O IEL/PE não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.  
15.20. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas 
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do processo seletivo.   

15.21. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de 
fraude e implicará a eliminação do candidato.   

15.22. Os casos omissos serão resolvidos pelo IEL/PE e pelo SENAI/PE.   
 

 
Recife, 09 de Agosto de 2017. 

 
 
 

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo 
Diretor Regional SENAI/PE 
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Cargo: AGENTE DE MERCADO 

Quantidade de vagas: 02 

Missão: Conduzir processos de venda de produtos e serviços educacionais e tecnológicos adequados às necessidades 

do mercado, gerando negócios para o SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior ou pós-graduação compatível com a área de atuação. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar, em área compatível com a atuação 

no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02. 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático: Conhecimentos Técnicos (área comercial): Relacionamento com o cliente (como conquistar 

o cliente); Fidelização de clientes (régua de relacionamento); Técnicas de vendas (direcionadas a serviços); Lógica e 

matemática: Números e operações; Álgebras e funções; Grandezas e medidas; Informática: Excel (uso de filtros para 

tratamento das informações, fórmulas básicas); Word (formatação, criação de tabelas e sumário); PowerPoint 

(formatação). 

 

 

Cargo: ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – PLANEJAMENTO 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Planejar, executar, apoiar, acompanhar e avaliar as ações referentes ao Planejamento e Estratégia do SENAI-

PE.  

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar na área de atuação no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento em indicadores estratégicos e de gestão e ferramentas de planejamento estratégico. 

Disponibilidade para viagens. 

Conteúdo Programático: Planejamento Estratégico; Contabilidade Básica Gerencial; KPI´s – Indicadores Chaves de 

Desempenho; Custos; Orçamento (como ferramenta de planejamento); Pacote Office; Business Intelligence. 

 

 

Cargo: ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – PROJETOS 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Planejar, executar, apoiar, acompanhar e avaliar as ações referentes aos Projetos do SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior com conhecimento na área de gestão de projetos. 

ANEXO 1  
CARGOS A SEREM CONRATADOS E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS 

AVALIAÇÕES 
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Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar na área de atuação no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento da metodologia PMI e das melhores práticas internacionais de gestão de projetos. 

Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático: Melhores práticas de gerenciamento de projetos com ênfase no PMI; Introdução ao 

Gerenciamento de Projetos; Estruturas Organizacionais (PMO); Ciclo de vida do projeto; Elaboração e Seleção de 

Projetos; Gestão de Riscos em Projetos. 

 

 

Cargo: ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – QUALIDADE/PROCESSO 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Planejar, executar, apoiar, acompanhar e avaliar as ações referentes aos Processos à Gestão da Qualidade do 

SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior com conhecimento nas áreas de sistemas da qualidade, gestão de processos e 

gestão de riscos. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar na área de atuação no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento em mapeamento e modelagem de processos (BPMN) e ferramenta Bizagi. Conhecimento 

em atividades de manutenção do sistema de gestão da qualidade. Conhecimento da Norma 31000 – Gestão de Riscos. 

Conhecimento e auditorias internas do sistema de gestão da qualidade. Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático: ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade; Business Process Model and Notation (BPMN); 

Ferramenta Bizagi; ISO 31000 – Gestão de Riscos. 

 

 

Cargo: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Promover a comunicação social e o marketing institucional objetivando fortalecer a imagem do SENAI/PE no 

mercado. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade:  Formação superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Jornalismo, Marketing, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design, Desenho Industrial com habilitação em Comunicação Visual ou 

Projeto do Produto. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar, em área compatível com a atuação 

no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimentos na elaboração de Planos de Marketing, redação de folderes e campanhas promocionais. 

Disponibilidade para viagens.  
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Conteúdo Programático: Elaboração, execução e acompanhamento de Plano de Marketing; Técnicas de Redação de 

textos diversos (campanhas, folders, convites, etc.); Marketing digital; Marketing de conteúdo; Tipos de mídia; 

Gramática; Novo Acordo Ortográfico. 

 

 

Cargo: ANALISTA DE INFORMÁTICA - CRM 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Prover soluções e administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, 

implantando e documentando rotinas e projetos, bem como controlando os níveis de sistemas operacionais, banco 

de dados e redes do SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior em área de atuação no SENAI. 

Experiência exigida: Experiência mínima comprovada de 6 meses em: extração de dados; regras de negócio e 

definição de indicadores; Microsoft SQL Server; modelagem de dados, Tuning e Troubleshooting; processos de ETL 

(Integration Services). Experiência com customização básica na Plataforma Dynamics CRM - Módulos: Vendas, serviço, 

marketing e relatórios. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimentos em certificação MS-Dynamics 2015 ou superior. Conhecimento em banco de dados MS-

SQL Server 2012 ou superior. Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático:Conhecimentos em: SQL ANSI e PL/SQL ou Transact SQL ou qualquer outra linguagem 

procedural de banco de dados; construção de modelagens de dados: estrela, floco de neve ou tabela única; 

desenvolver rotinas para consultas; desenvolver relatórios e visões gerenciais a fim de subsidiar tomadas de decisões 

da alta gestão; transformação do modelo conceitual, linguagem SQL; técnicas de levantamento de requisitos; 

gerenciamento de Processos de Negócios BPM; inglês técnico; prática com Triggers, Funcions, View, Procedures, 

DMV´s Índices. 

 

 

Cargo: ANALISTA DE INFORMÁTICA - QLIKVIEW 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Prover soluções e administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, 

implantando e documentando rotinas e projetos, bem como controlando os níveis de sistemas operacionais, banco 

de dados e redes do SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior em área de atuação no SENAI. 

Experiência exigida: Experiência mínima comprovada de 6 meses em: extração de dados; regras de negócio e 

definição de indicadores (financeiro, comercial, compras, estoque, faturamento, RH, entre outros; desenvolvimento 

de painéis na ferramenta de Business Inteligence – Qlikview; Microsoft SQL Server; modelagem de dados, Tuning e 

Troubleshooting; processos de ETL (Integration Services). 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimentos em Qlikview, gerenciamento de processos de negócios BPM e inglês técnico. 

Disponibilidade para viagens.  
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Conteúdo Programático: Conhecimentos em: SQL ANSI e PL/SQL ou Transact SQL ou qualquer outra linguagem 

procedural de banco de dados; construção de modelagens de dados: estrela, floco de neve ou tabela única; 

desenvolver rotinas para consultas; desenvolver relatórios e visões gerenciais a fim de subsidiar tomadas de decisões 

da alta gestão; transformação do modelo conceitual, linguagem SQL; técnicas de levantamento de requisitos; 

gerenciamento de Processos de Negócios BPM; inglês técnico; prática com Triggers, Funciono, View, Procedures, 

DMV´s Índices. 

 

 

Cargo: DESENVOLVEDOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Prospectar, desenvolver e aplicar inovações tecnológicas no desenvolvimento de novos programas e 

softwares, estudando e pesquisando as soluções a serem adotadas, a fim de assegurar a eficácia, eficiência e 

viabilidade da aplicação. 

Local de Trabalho: Instituto SENAI de Inovação para Tecnologia da Informação e Comunicação  

Escolaridade: Formação superior em Engenharia da Computação. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar na área de atuação no SENAI. 

Salário: R$ 3.639,02 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento em planejamento e gestão, lógica, ferramentas e metodologia de desenvolvimento de 

software, modelagem, especificação e projetos de softwares. Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 

Conteúdo Programático: Planejamento e execução de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias de 

Informação; Metodologias ágeis - SCRUM, XP; Ferramentas de acompanhamento de projeto; Versionamento de 

código-fonte; Linguagens de programação C/C++; Noções de Linguagem de montagem Assembly – Protoboard, 

Alimentação de circuitos, Sensores e Atuadores DIY, Raspberry Pi (Raspbian / Uso das portas GPIO); Arduino – Shields, 

Ambiente de desenvolvimento, Linguagem, Uso das portas GPIO; Sistemas operacionais baseados em UNIX (Debian e 

Red Hat); Utilitário make; GCC/G++, Inglês 

 

 

Cargo: MOTORISTA 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Conduzir veículos automotivos utilizados para o transporte de pessoas e materiais, a serviço da Instituição. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar. 

Salário: R$ 1.275,26 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento das leis de trânsito. Curso de condutor de veículos de passageiros. Carteira de Habilitação 

categoria “E”. Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático: Compreensão e Interpretação de textos; Morfologia: classes de palavras variáveis e 

invariáveis: conceito, classificação e cargo; Álgebra; Probabilidade; Progressão Aritmética (PA) e Progressão 

Geométrica (PG); Uso correto do veículo; Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 

Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Proteção ao Meio Ambiente; Noções de mecânica básica de autos. 
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Cargo: PORTEIRO 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Zelar pelo funcionamento adequado da Instituição, controlando a entrada e saída de pessoas, bens móveis, 

equipamentos e materiais. 

Local de Trabalho: Unidade Operacional Cabo do Santo Agostinho 

Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar. 

Salário: R$ 983,56 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento básico em informática. Disponibilidade para viagens.  

Conteúdo Programático: Ética e relacionamento interpessoal; Cidadania, meio ambiente e qualidade de vida; 

Qualidade em prestação de serviços: fatores que determinam a qualidade dos serviços; Qualidade no 

atendimento ao público em geral; Noções de Segurança e higiene no ambiente de trabalho; Organização e 

planejamento das tarefas de serviços de portaria. 

 
 
Cargo: REVISOR DE TEXTO (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – 01 ANO) 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Preparar e realizar revisão ortográfica e gramatical de material didático, apostilas, revistas, jornais internos, 

campanhas de publicidade, relatórios, conteúdos e textos em geral do SENAI-PE. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Formação superior em Letras. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar. 

Salário: R$ 3.570,69 

Benefícios: Assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de incentivo à educação 

formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento do novo acordo ortográfico. Conhecimento em fundamentos de linguística e análise do 

discurso. Disponibilidade para viagens.   

Conteúdo Programático: Ortografia e gramática; Redação de textos diversos; Uso de pronomes de tratamento; Crase, 

concordância verbal e nominal, pronomes demonstrativos, pessoais, oblíquos átonos (uso de próclise/ênclise), tónicos 

etc.; Novo acordo ortográfico; Fundamentos de linguística e análise do discurso. 

 
 
Cargo: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – COBRANÇA 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Realizar atividades administrativas da Instituição nas áreas financeira e contábil, em consonância com as 

normas estabelecidas. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Curso Técnico completo em Administração ou Contabilidade. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência no cargo ou similar na área de cobrança. 

Salário: R$ 2.070,24 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 
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Requisitos: Conhecimento em técnicas de recuperação de crédito e abordagem com o devedor. Conhecer os 

conceitos administrativos e legais para o trabalho de cobrança, incluindo o Código de Defesa do Consumidor. 

Conhecer processos bancários e cartoriais. Conhecimento em controle e acompanhamento do faturamento. 

Disponibilidade para viagens.   

Conteúdo Programático: Informática (aplicativo Office - Excel, Power Point, Word, Windows XP, internet e Corel 

Draw); Funções administrativas: características e usos; Comunicações Administrativas; Documentação e arquivo - 

Documentação: conceituação, importância, natureza, finalidade, característica, normalização; Arquivo: conceito, 

importância, organização, transferência. Sistemas e métodos de arquivamento; Relações humanas: Comportamento 

social. Motivação do comportamento humano; Gestos, atos e linguagem; Relações humanas no trabalho; Qualidade 

no atendimento ao público. Noções de Documentos contábeis e financeiros, Controle Contábil de Contas a Pagar e 

Contas a receber, Demonstração do Fluxo de Caixa, Prestação de Contas de Adiantamentos, Obrigação Tributária, 

Sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária. 

 
 
Cargo: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – QUALIDADE/PROCESSO 

Quantidade de vagas: 01 

Missão: Realizar atividades administrativas da Instituição nas áreas de processos e qualidade, em consonância com 

as normas estabelecidas. 

Local de Trabalho: Departamento Regional 

Escolaridade: Nível técnico com conhecimento na área de sistemas da qualidade e gestão de processos. 

Experiência exigida: Mínimo de 06 (seis) meses de experiência na área de atuação. 

Salário: R$ 2.070,24 

Benefícios: Previdência privada, assistência médica/odontológica, ticket alimentação e/ou refeição, programa de 

incentivo à educação formal, auxílio-creche e vale transporte. 

Requisitos: Conhecimento da ISO 9001:2015. Conhecimento em atividades de manutenção do Sistema de Gestão da 

Qualidade. Conhecimento em mapeamento de processos e ferramenta Bizagi. Disponibilidade para viagens. 

Conteúdo Programático: ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade; Business Process Model and Notation (BPMN); 

Ferramenta Bizagi. 
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Eu, _______________________________________________________________________________________, candidato inscrito no  

Processo de Recrutamento e Seleção SENAI/PE, com a inscrição de nº _____________________, CPF nº________________________________, 

cédula de identidade nº______________________, residente e domiciliado na (RUA, BAIRRO, ESTADO, CEP) 

______________________________________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________________, com o telefone 

fixo nº____________________, celular nº_____________________, conforme disposto no Edital, subitem 5.2, venho requerer a RETIFICAÇÃO 

abaixo, assumindo desde já total responsabilidade pelas retificações procedidas, não cabendo à Comissão Organizadora nem ao SENAI qualquer 

responsabilidade por esse procedimento do candidato. 

OBS: O candidato deverá assinalar a opção em que fará a retificação e identificar o dado errado e como será o correto. 

(X)Filiação ____________________________________________________________________________________________________________ 

(  ) Nº do documento de identificação 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(  ) Endereço/Telefone 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(  ) Data de nascimento 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(  )Sexo                                                           
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
(  ) Outros 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Recife, ________, ___________________ de 2017 

________________________________________ 
Assinatura do candidato ou procurador legal 
 
*Anexar : Cópia do documento de identidade oficial constante no cadastro de inscrição e cópia do cartão de inscrição. 

................................................................................DESTACAR e entregar protocolo ao candidato............................................................................... 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

REQUERIMENTO PARA RETIFICAÇÃO NO CARTÃO DE INSCRIÇÃO  

Processo de Recrutamento e Seleção SENAI/PE 
 
Nome do candidato: ___________________________________________________________________________________________  
 
Número da Inscrição: _______________________________  
 
RETIFICAÇÃO SOLICITADA: __________________________________________________________________________________. 

Data: _______/__________/2017 

Nome do recebedor do requerimento: _______________________________________________________ 

________________________________________________ 
Assinatura do recebedor do requerimento 

ANEXO 2  
REQUERIMENTO PARA RETIFICAÇÃO NO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 

Processo de Recrutamento e Seleção – QUADRO DE PESSOAL – SENAI/PE  
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Eu, _______________________________________________________________________________________, candidato inscrito no Processo 

de Recrutamento e Seleção SENAI/PE, com a inscrição de nº _____________________, CPF nº____________________________, cédula de 

identidade nº______________________, residente e domiciliado na (RUA, BAIRRO, ESTADO, CEP) 

_____________________________________________________________________________________________________________________              

________________________________________________________________________________________________________, com o telefone  

fixo nº____________________, celular nº_____________________, conforme disposto no Edital, subitem 6.3, declaro possuir NECESSIDADE 

EDUCACIONAL ESPECIAL, conforme  citado   no   meu  cadastro   de   inscrição, e  venho por meio deste  requerer  à  Comissão do Processo de 

Recrutamento e Seleção – SENAI/PE a realização da PROVA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS de maneira que sejam proporcionadas as seguintes 

condições (relatar): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

Recife, ________, ___________________ de 2017 

________________________________________ 
Assinatura do candidato ou procurador legal 

 
*Anexar :  

 
Cópia do documento de identidade oficial constante no cadastro de inscrição. 
Cópia do cartão de inscrição. 
Atestado médico ou declaração com o diagnóstico. 

.....................................................................DESTACAR e entregar protocolo ao candidato................................................................... 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO QUE PRECISA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Processo de Recrutamento e Seleção SENAI/PE  
 
 
Nome do candidato: __________________________________________________________________________________________  
 
Número da Inscrição: _____________________  
 
RELATO DA NECESSIDADE: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________. 

Data: _______/__________/2017 

Nome do recebedor do requerimento: _______________________________________________________ 

_________________________________ 
Assinatura do recebedor do requerimento 

ANEXO 3 
REQUERIMENTO PARA O CANDIDATO QUE PRECISA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Processo de Recrutamento e Seleção – QUADRO DE PESSOAL – SENAI/PE  
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ANEXO 4 
REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE ESTEJAM EM AMBIENTE HOSPITALAR OU ASSEMELHADOS 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, candidato inscrito no Processo de Recrutamento e Seleção SENAI 
com a inscrição de nº  ___________________________________________, residente e domiciliado na (RUA, BAIRRO, ESTADO, CEP) 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________, com o telefone fixo 
nº______________________, telefone móvel nº________________________, atendendo ao subitem 6.6 deste Edital, declaro que (citar qual a 
situação hospitalar ou assemelhada) ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

vem requerer  à  Comissão  do  Processo de Recrutamento e Seleção SENAI/PE,  a  realização  da  PROVA  EM  AMBIENTE  HOSPITALAR      ou 
RESIDENCIAL. 

 

NOME COMPLETO DA PESSOA QUE CONDUZIRÁ OS FISCAIS: _____________________________________________________, 

 

Grau de parentesco: ______________________________ e nº do celular: (____) ___________________________. 

 

Recife, ________, ___________________ de 2017 

________________________________________ 
Assinatura do candidato ou procurador legal 

*Anexar:  

 
Cópia do documento de identidade oficial constante no cadastro de inscrição. 
Cópia do cartão de inscrição. 
Atestado médico ou declaração com o diagnóstico. 

.....................................................................DESTACAR e entregar protocolo ao candidato................................................................... 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE ESTEJAM EM AMBIENTE HOSPITALAR OU ASSEMELHADOS 

Processo de Recrutamento e Seleção SENAI/PE  
 
 
Nome do candidato: ___________________________________________________________________________________________  
 
Número da Inscrição: _____________________  
 

Solicitação de realização de prova em ambiente hospitalar/residencial. 

Data: _______/__________/2017 

Nome do recebedor do requerimento: _______________________________________________________ 

_________________________________ 
Assinatura do recebedor do requerimento 
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ANEXO 5 
CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

 

 

 

ITEM ATIVIDADES DATAS 

1.  Período de Inscrição 09/08 a 14/08/2017 

2.  Prazo para pagamento da Inscrição 09/08 a 15/08/2017 

3.  
Recebimento dos requerimentos e documentos comprobatórios 
dos candidatos com necessidades especiais. 

09/08 a 15/08/2017 

4.  Impressão dos cartões de Inscrição 18/08 a 25/08/2017 

5.  
Solicitação para correção de possíveis inconsistências no cartão 
de Inscrição 

18/08 a 28/08/2017 

6.  Etapa I – Prova objetiva e redação 03/09/2017 

7.  Divulgação do gabarito e caderno de prova 03/09/2017 após às 18:00 horas 

8.  Prazo para recurso - gabarito 04/09/2017 até às 18:00 horas 

9.  Etapa II – Envio dos currículos 05/09 a 10/09/2017 

10.  Divulgação dos classificados – Etapas I e II 11/09/2017 

11.  Prazo para recurso dos classificados – Etapas I e II 12/09/2017 até às 18:00 horas 

12.  Resultado Final – Etapas I e II 13/09/2017 

13.  
Etapa IV - Entrevista para os cargos que não farão provas 
práticas 

15/09 a 22/09/2017 

14.  
Resultado final da entrevista dos cargos que não fizeram provas 
práticas 

25/09/2017 

15.  Prazo para recurso da entrevista do item 14. 26/09/2017 até às 18:00 horas 

16.  
Divulgação dos aprovados nos cargos que não fizeram provas 
práticas 

27/09/2017 

17.  Etapa III – Prova prática 18/09/2017 

18.  Divulgação dos classificados – Etapa III  20/09/2017 

19.  Prazo para recurso – Etapa III 21/09/2017 até às 18:00 horas 

20.  Resultado Final – Etapa III 22/09/2017 

21.  
Etapa IV - Entrevista para os cargos classificados na prova 
prática 

25/09 a 27/09/2017 

22.  
Resultado final da entrevista dos cargos que fizeram provas 
práticas 

28/09/2017 

23.  Prazo para Recurso da entrevista do item 22 29/09/2017 até às 18:00 horas 

24.  
Divulgação dos aprovados nos cargos que fizeram provas 
práticas 

02/10/2017 
 


