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Contratos regidos pela CLT 
 
 
ANALISTA DE PESQUISA – Cód. 0388 (1 vaga – Região Metropolitana do Recife*) 
 
Formação: Superior completo em Economia, Estatística ou Sociologia. Principais atividades: planejar, realizar e 
coordenar processos e/ou projetos pertinentes ao desenvolvimento de pesquisas; planejar e executar atividades 
referentes à coleta de pesquisa, tabulação e análises dos dados coletados, e elaboração de relatórios. Conhecimentos 
em: Excel avançado; tratamento de dados em sistemas específicos para pesquisa: SPSS, SHINX; tratamento de 
informações na base da RAIS nacional, CAGED Estatístico; tabulações e tratamentos de dados primários; análise e 
elaboração de relatórios. Experiência mínima comprovada de 6 meses na área de pesquisa. Disponibilidade para 
viagem. Salário: R$ 3.750,00. 
 
 
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS – Cód. 0389 (1 vaga – Região Metropolitana do Recife*) 
 
Formação: Superior completo em Psicologia. Principais atividades: planejar, coordenar e executar o processo de 
recrutamento e seleção; acompanhar o dimensionamento e a movimentação de pessoal da instituição, elaborando 
relatórios gerenciais; assessorar as unidades e trabalhos em atividades pertinentes à gestão dos talentos humanos. 
Conhecimentos em dinâmica de grupo e entrevista por competência. Curso de Testes Psicológicos: Palográfico, AC e 
Quati. Experiência mínima comprovada de seis meses na função ou similar, na realização de processos seletivos. 
Disponibilidade para viagem. Salário: R$ 3.570,69. 

  
 

BENEFÍCIOS: 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 25/05/2018. 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). 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

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/

