
 

 

 
 
EDITAL Nº 08/2018 
 

 
 
Contratos regidos pela CLT 
 
AGENTE DE MERCADO – Cód. 0384 (1 vaga – Região Sertão*) 
 
Formação: Superior completo. Principais atividades: conduzir processos de venda de produtos e serviços educacionais 
e tecnológicos adequados às necessidades do mercado, gerando negócios para o SENAI-PE. Conhecimentos: técnicos 
na área comercial – relacionamento com o cliente, fidelização de clientes, técnicas de vendas (direcionadas a serviços) 
– e informática básica. Experiência mínima comprovada de 6 meses no cargo ou similar, em área compatível com a 
atuação do SENAI. Disponibilidade para viagem. Salário: 3.639,02. 
 
 
ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – Cód. 0385 (2 vagas – Região Sertão*) 
 
Formação: Superior completo compatível com a área administrativo financeira. Principais atividades: coordenação e 
planejamento de atividades administrativas e financeiras, relatórios e controles contábeis, elaboração orçamentária, 
gestão de pessoas e rotinas de pessoal. Conhecimentos em contabilidade, administração e finanças. Experiência 
mínima comprovada de seis meses no cargo ou similar, com coordenação administrativo financeira. Disponibilidade 
para viagem. Salário: R$ 3.639,02. 

  
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Cód. 0386 (2 vagas – Região Sertão*) 
 
Formação: Ensino Médio completo. Principais atividades: dar suporte administrativo; elaborar, digitar, receber e 
distribuir documentos; controlar material de expediente; fornecer informações sobre produtos e serviços; executar 
processos de compra; efetuar matrícula de aluno, registrando e emitindo certificados; efetuar acompanhamento 
financeiro de pagamentos; organizar arquivos de sua área de trabalho. Conhecimentos em: rotinas administrativas e 
informática básica. Experiência mínima comprovada de 06 meses na função ou similar. Disponibilidade para viagem. 
Salário: R$ 1.443,66. 
 
 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – Cód. 0387 (1 vaga – Região Metropolitana**) 
 
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. 
 

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 27/04/2018. 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 Sertão compreende as Unidades de Petrolina e Araripina. 
** 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). 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial recruta 
profissional para contratação imediata e formação de 

cadastro de banco de reserva, para os seguintes cargos: 
 

http://www.pe.senai.br/

