PROCESSO SELETIVO N.º 001/2016
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Maranhão, entidade de
direito privado criada nos termos do Decreto- Lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942, torna público o
processo seletivo para o (s), cargo (s), contido (s) neste edital, com fundamento no Decreto nº 494, de
10 de janeiro de 1962, e na Resolução nº 021/2015 do Conselho Nacional.
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O processo seletivo será executado pelo Instituto Euvaldo Lodi – Regional do Maranhão e
supervisionado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, instituído pela Portaria Nº 057/2016.
1.2 As informações ou dúvidas referentes a esse Processo Seletivo poderão ser obtidas por meio:
 Endereço: Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MA na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Casa da
Indústria Senador Albano Franco, 1º andar – Bequimão.
 Telefone: (98) 3212-1894
 E-mail: seletivo@fiema.org.br
 Site: seletivos.fiema.org.br
1.3 O horário para atendimento no endereço e telefones descritos no item 1.2 será de segunda à sextafeira, em horário comercial (8h às 11h e das 14h às 17h).
2 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
CRONOGRAMA
Etapa
Inscrições
Pagamento
Requisição de atendimento diferenciado
Divulgação da concorrência
Divulgação do local da prova
Prova Objetiva
Divulgação do gabarito
Recursos
Resultado dos recursos
Resultado da prova objetiva
Convocação para Entrevista
Entrevistas
Resultado Entrevistas
Resultado Final

Período
19/09/2016 a 02/10/2016
Até 03/10/2016
Até 02/10/2016
05/10/2016
31/10/2016
13/11/2016
16/11/2016
17/11/2016 e 18/11/2016
22/11/2016
02/12/2016
07/12/2016
12/12/2016 a 30/12/2016
13/01/2017
14/01/2017

3 INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas no site www.seletivos.fiema.org.br no período de 19/09/2016 até às
23h:59 do dia 02/10/2016, podendo ser prorrogadas a critério do SENAI/MA.
3.2 Taxas de Inscrição:
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Ensino Médio

R$ 40,00 (Quarenta reais)

Ensino Superior

R$ 50,00 (Cinquenta reais)

3.3 O candidato só poderá se inscrever em apenas 01 vaga, dessa forma o mesmo deverá analisar os
requisitos e definir o que melhor se adequa a sua experiência.
4 QUADRO DE VAGAS
Entende-se por Cadastro reserva, quando pode ou não ocorrer a contratação dentro do prazo de
validade do seletivo, que é de 1 ano podendo ser prorrogado por mais 1 ano.
4.1 São Luís
4.1.1 Nível Superior
CARGO

Vaga

Especialista - Pedagogia
Instrutor de Ensino Superior Automação
Instrutor de Ensino Superior Construção Civil
Instrutor de Ensino Superior Eletricidade
Instrutor de Ensino Superior Eletrônica
Instrutor de Ensino Superior Informática
Instrutor de Ensino Superior Logística
Instrutor de Ensino Superior Metalmecânica
Instrutor de Ensino Superior Refrigeração
Instrutor de Ensino Superior Redação Técnica

1

Cadastro Reserva

X
X
X
X
X
1
X
X
X

4.1.2 Nível Médio
CARGO
Instrutor de Ensino Médio Transporte
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço
Especializado - Manutenção
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)
Profissional de Suporte Técnico Técnico Administrativo
Profissional de Suporte Técnico Técnico Administrativo Almoxarifado
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Vaga

Cadastro Reserva
X
X

X

X
X
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4.2 Bacabal
4.2.1 Nível Superior
CARGO

Vaga

Instrutor de Ensino Superior Construção Civil
Instrutor de Ensino Superior Gestão

Cadastro Reserva
X
X

4.2.2 Nível Médio
CARGO

Vaga

Instrutor de Ensino Médio Construção Civil
Instrutor de Ensino Médio Refrigeração
Instrutor de Ensino Médio - Têxtil
e Vestuário
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço de
Motorista
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)
Profissional de Suporte Técnico Técnico Administrativo Almoxarifado

Cadastro Reserva
X
X
X
X

X

X

4.3 Caxias
4.3.1 Nível Superior
CARGO
Analista Superior I Comunicação e Marketing Relações com o Mercado
Especialista - Pedagogia
Instrutor de Ensino Superior Alimentos
Instrutor de Ensino Superior Automação
Instrutor de Ensino Superior Construção Civil
Instrutor de Ensino Superior Eletricidade
Instrutor de Ensino Superior –
Eletroeletrônica
Instrutor de Ensino Superior Informática
Instrutor de Ensino Superior Metalmecânica
Instrutor de Ensino Superior Refrigeração
Instrutor de Ensino Superior Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Vaga

Cadastro Reserva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Segurança do Trabalho
4.3.2 Nível Médio
CARGO

Vaga

Instrutor de Ensino Médio Mecânica Automotiva
Instrutor de Ensino Médio Refrigeração
Instrutor de Ensino Médio Transporte
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço de
Motorista
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço
Especializado - Manutenção
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)

Cadastro Reserva
X
X
X
X

X

X

4.4 Balsas
4.4.1 Nível Superior
CARGO

Vaga

Especialista - Pedagogia
Instrutor de Ensino Superior Construção Civil
Instrutor de Ensino Superior Química
Instrutor de Ensino Superior Segurança do Trabalho

Cadastro Reserva
X
X
X
X

4.4.2 Nível Médio
CARGO
Instrutor de Ensino Médio Construção Civil
Instrutor de Ensino Médio Mecânica Automotiva
Instrutor de Ensino Médio Transporte
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço de
Motorista
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço
Especializado - Manutenção
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)
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Vaga

Cadastro Reserva
X
X
X
X

X

X
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4.5 Santa Inês
4.5.1 Nível Superior
CARGO

Vaga

Instrutor de Ensino Superior Segurança do Trabalho

Cadastro Reserva
X

4.6 Imperatriz
4.6.1 Nível Superior
CARGO
Analista Superior I Biblioteconomia
Instrutor de Ensino Superior Automação
Instrutor de Ensino Superior Construção Civil
Instrutor de Ensino Superior Eletroeletrônica
Instrutor de Ensino Superior Informática (Rede)
Instrutor de Ensino Superior Metalmecânica
Instrutor de Ensino Superior Segurança do Trabalho

Vaga

Cadastro Reserva
X
X
X
X (100 horas/mês)
X

1 (220horas/mês)

X (100 horas/mês)
X

4.6.2 Nível Médio
CARGO

Vaga

Instrutor de Ensino Médio Mecânica Automotiva
Instrutor de Ensino Médio - Têxtil
e Vestuário
Instrutor de Ensino Médio Operador de Máquinas Florestal
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço de
Motorista
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço
Especializado - Manutenção
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)
Profissional de Suporte Técnico Técnico Administrativo

Cadastro Reserva
X
X
X
X

X

X

X

4.7 Açailândia
4.7.1 Nível Superior
CARGO
Analista Superior I Biblioteconomia
Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Vaga

Cadastro Reserva
X
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Especialista - Pedagogia
Instrutor de Ensino Superior Eletricidade
Instrutor de Ensino Superior Eletroeletrônica
Instrutor de Ensino Superior Informática
Instrutor de Ensino Superior Metalmecânica
Instrutor de Ensino Superior Segurança do Trabalho

X
X
X
X
X
1 (220horas/mês)

X (100 horas/mês)

Vaga

Cadastro Reserva

4.7.2 Nível Médio
CARGO
Instrutor de Ensino Médio Transporte
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço de
Motorista
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviço
Especializado - Manutenção
Profissional de Suporte
Administrativo - Serviços
Administrativos – Pessoa com
Deficiência (PcD)
Profissional de Suporte Técnico Técnico Administrativo

X
X

X

X

X

5 PERFIL, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO
5.1 Todos os cargos exigem conhecimento em Informática básica e experiência profissional mínima de 6
(seis) meses na área de atuação.
5.1.1 Para fins de comprovação da experiência profissional, quando solicitado, o candidato deverá
apresentar um desses documentos autenticados:




Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou;
Contrato de Prestação de Serviços ou;
Declaração em papel timbrado da empresa, sendo esta assinada pelo proprietário ou
representante legal da empresa, onde deverá ser reconhecida firma, constando o número do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante.

5.1.2 No caso de Regime Estatutário, declaração que comprove o vínculo de trabalho ou emprego com a
descrição das atividades desenvolvidas.
5.1.3 Estágios e Programas de Bolsa, serão aceitos como comprovação de experiência, desde que sejam
apresentadas as devidas declarações de vínculo autenticadas.
5.2 São ofertados os seguintes benefícios: Plano de Assistência Médica, Previdência Complementar,
Seguro de Vida, Auxílio Funeral e Vale Transporte.
5.2.1 O benefício de Auxílio Alimentação será oferecido para os cargos com contratação de horista por
180 horas e mensalista por 220 horas.
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5.3 As principais atribuições, bem como descrição sumária de cada cargo estão descritas no Anexo I
desse documento.
CARGO

Analista
Superior I Biblioteconomia
Analista
Superior I Comunicação e
Marketing Relações com o
Mercado
Especialista Pedagogia

Instrutor de
Ensino Médio Construção Civil
Instrutor de
Ensino Médio Mecânica
Automotiva
Instrutor de
Ensino Médio Refrigeração
Instrutor de
Ensino Médio Têxtil e
Vestuário

Instrutor de
Ensino Médio Transporte

Instrutor de
Ensino Médio Operador de
Máquinas
Florestais
Instrutor de
Ensino Superior

PERFIL

Bacharel em Biblioteconomia com
registro no respectivo Conselho de
Fiscalização do Exercício
Profissional. Experiência mínima de
6 meses na área de atuação.
Bacharel em Comunicação Social
ou Marketing ou Administração,
Carteira de Habilitação “B” e
possuir carro próprio. Experiência
mínima de 6 meses em
vendas/marketing.
Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em Orientação
Educacional/Gestão/Supervisão
Pedagógica. Experiência mínima de
6 meses na área de atuação.
Curso Técnico em Edificações com
experiência mínima de 06 meses na
área de atuação.
Curso Técnico em Mecânica com
Cursos de Qualificação em
Mecânica de Automóveis e
experiência profissional mínima de
06 meses na área de manutenção
de automóveis.
Curso Técnico na Área de Mecânico
de Refrigeração e experiência
mínima de 06 meses na área de
atuação.
Ensino médio completo com Curso
de qualificação na área de
Vestuário com carga horária de 400
horas acumulativas e experiência
mínima de 06 meses na área de
atuação.
Formação de Instrutor de Trânsito
duas e quatro rodas, realizado pelo
DETRAN ou por Instituição
credenciada pelo DETRAN,
conforme legislação especifica e
experiência mínima de 06 meses na
área de atuação.
Ensino médio completo com Curso
de qualificação na área de
Operação de Máquinas Florestais
com carga horária mínima de 200
horas acumulativas e experiência
mínima de 06 meses como
Operador de Máquinas florestais.
Bacharelado em Engenharia de
Alimentos; Bacharelado em
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CONTRATO

CARGA HORÁRIA

SALÁRIO

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$2.922,45

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$2.922,45

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.922,45

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 2.837,33

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
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- Alimentos

Instrutor de
Ensino Superior
– Automação
(100 horas)
Instrutor de
Ensino Superior
– Automação
(220 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
- Construção
Civil (100 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
- Construção
Civil (220 horas)
Instrutor de
Ensino Superior
- Eletricidade

Instrutor de
Ensino Superior
–
Eletroeletrônica
(100 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
–
Eletroeletrônica
(220 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
- Eletrônica

Química; Licenciatura em Química;
Bacharelado em Química Industrial;
Bacharelado em Engenharia
Química; Bacharelado em Nutrição;
Licenciatura em Nutrição;
Graduação Tecnológica em
Alimentos. Experiência mínima de 6
meses na área de atuação.
Graduado em Engenharia Elétrica,
de Automação ou de Mecatrônica
ou Tecnólogo em Mecatrônica ou
Automação. Experiência mínima de
6 meses na área de atuação.
Graduado em Engenharia Elétrica,
de Automação ou de Mecatrônica
ou Tecnólogo em Mecatrônica ou
Automação. Experiência mínima de
6 meses na área de atuação.
Graduação Tecnológica em
Construção de Edifícios;
Bacharelado em Engenharia Civil;
Licenciatura em Construção Civil;
Bacharelado em Arquitetura.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduação Tecnológica em
Construção de Edifícios;
Bacharelado em Engenharia Civil;
Licenciatura em Construção Civil;
Bacharelado em Arquitetura.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduação em Engenharia Elétrica
ou Eletrônica. Experiência mínima
de 6 meses na área de atuação.
Graduado em Engenharia Elétrica
ou Tecnólogo na área de
Eletroeletrônica ou Eletrotécnica
ou com Licenciatura Plena em
Elétrica ou em Física com Curso
Técnico em Eletroeletrônica,
Eletrotécnica ou Eletromecânica.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduado em Engenharia Elétrica
ou Tecnólogo na área de
Eletroeletrônica ou Eletrotécnica
ou com Licenciatura Plena em
Elétrica ou em Física com Curso
Técnico em Eletroeletrônica,
Eletrotécnica ou Eletromecânica.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduado em Engenharia Elétrica
ou Tecnólogo na área de
Eletroeletrônica ou Eletrônica ou

Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Indeterminado

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14
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Instrutor de
Ensino Superior
- Gestão

Instrutor de
Ensino Superior
- Informática
Instrutor de
Ensino Superior
- Informática
(Rede)

Instrutor de
Ensino Superior
- Logística

Instrutor de
Ensino
SuperiorMetalmecânica
(100 horas)

Instrutor de
Ensino
SuperiorMetalmecânica
(220 horas)

Licenciatura Plena em Elétrica ou
em Física com Curso Técnico em
Eletrônica ou Eletroeletrônica.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduado em Administração de
Empresas ou Tecnólogo em
Administração com Pós-Graduação
na área de Gestão. Experiência
mínima de 6 meses na área de
atuação.
Graduado ou Tecnólogo em
Sistemas de Informação.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduação em Tecnologia da
Informação com ênfase em Redes
de Computadores. Experiência
mínima de 6 meses na área de
atuação.
Graduado em Administração com
Pós- Graduação em Logística.
Graduado em Logística ou em
Tecnologia em Logística.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Bacharelado em Engenharia
Mecânica, Licenciatura em
Mecânica, Graduação Tecnológica
em Mecânica, Graduação
Tecnológica em Processos de
Produção ou Manutenção,
Graduação Tecnológica em
Tecnologia de Fabricação
Mecânica, Bacharelado em
Engenharia Elétrica, Licenciatura
em Eletricidade, Bacharelado em
Engenharia de Controle e
Automação, Graduação
Tecnológica em Sistemas de
Energia, Graduação Tecnológica em
Sistemas Elétricos, Graduação
Tecnológica em Eletrotécnica
Industrial, Graduação Tecnológica
em Automação Industrial.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Bacharelado em Engenharia
Mecânica, Licenciatura em
Mecânica, Graduação Tecnológica
em Mecânica, Graduação
Tecnológica em Processos de
Produção ou Manutenção,
Graduação Tecnológica em
Tecnologia de Fabricação
Mecânica, Bacharelado em
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Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14
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Instrutor de
Ensino Superior
- Química

Instrutor de
Ensino Superior
– Refrigeração
(100 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
– Refrigeração
(220 horas)

Instrutor de
Ensino Superior
- Redação
Técnica

Engenharia Elétrica, Licenciatura
em Eletricidade, Bacharelado em
Engenharia de Controle e
Automação, Graduação
Tecnológica em Sistemas de
Energia, Graduação Tecnológica em
Sistemas Elétricos, Graduação
Tecnológica em Eletrotécnica
Industrial, Graduação Tecnológica
em Automação Industrial.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Graduação em
Engenharia/Tecnologia Química ou
Química Industrial ou Licenciatura
em Química com curso Técnico de
Nível Médio em Química ou
Processos Químicos Industriais.
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Bacharelado em Engenharia
Mecânica. Bacharelado em
Engenharia Mecânica de Energia e
Fluidos. Bacharelado em
Engenharia Mecânica de Projeto e
Fabricação. Bacharelado em
Engenharia de Controle e
Automação Mecânica. Licenciatura
em Mecânica. Bacharelado em
Engenharia Elétrica, Licenciatura
em Eletricidade. Curso Superior na
área de metalmecânica e mais
curso Técnico em Refrigeração..
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Bacharelado em Engenharia
Mecânica. Bacharelado em
Engenharia Mecânica de Energia e
Fluidos. Bacharelado em
Engenharia Mecânica de Projeto e
Fabricação. Bacharelado em
Engenharia de Controle e
Automação Mecânica. Licenciatura
em Mecânica. Bacharelado em
Engenharia Elétrica, Licenciatura
em Eletricidade. Curso Superior na
área de metalmecânica e mais
curso Técnico em Refrigeração..
Experiência mínima de 6 meses na
área de atuação.
Licenciado em Letras com
habilitação em língua Portuguesa e
Inglês, com comprovação de cursos
de inglês avançado. Experiência
mínima de 6 meses na área de
língua portuguesa e inglesa.
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Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 3.813,14
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Instrutor de
Ensino Superior
- Segurança do
Trabalho (100
horas)
Instrutor de
Ensino Superior
- Segurança do
Trabalho (220
horas)
Profissional de
Suporte
Administrativo Serviço de
Motorista
Profissional de
Suporte
Administrativo Serviço
Especializado Manutenção

Bacharelado em Engenharia com
Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho; Graduação
Tecnológica em Segurança do
Trabalho. Experiência mínima de 6
meses na área de atuação.
Bacharelado em Engenharia com
Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho; Graduação
Tecnológica em Segurança do
Trabalho. Experiência mínima de 6
meses na área de atuação.
Ensino Médio Completo, Curso de
Direção Defensiva atualizada,
Carteira de Motorista Categoria “C”
ou superior. Experiência mínima de
6 meses na área de atuação.
Ensino Médio Completo e Curso
básico de qualificação nas áreas de
manutenção elétrica, hidráulica ou
marcenaria e desejável qualificação
em pintura e pisos. Experiência
mínima de 6 meses na área de
atuação.

Profissional de
Suporte
Administrativo Serviços
Administrativos
– Pessoa com
Deficiência
(PcD)
Profissional de
Suporte Técnico
- Técnico
Administrativo
Profissional de
Suporte Técnico
- Técnico
Administrativo Almoxarifado

Ensino médio completo, com
qualquer curso de qualificação na
área administrativa com carga
horária mínima de 20h.

Ensino médio completo e
habilitação técnica em
Administração. Experiência mínima
de 6 (seis) meses na área de
atuação.
Ensino médio completo e
habilitação técnica em
Administração. Experiência mínima
de 6 (seis) meses na área de
almoxarifado.

Prazo
Indeterminado

100 horas/mês

R$1.733,24

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$3.813,14

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 1.618,09

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 1.618,09

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 1.618,09

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 1.875,81

Prazo
Indeterminado

220 horas/mês

R$ 1.875,81

6 PROVA OBJETIVA
6.1 Os candidatos deverão comparecer à Prova Objetiva no local indicado em seu cartão de inscrição,
munidos de carteira de identidade, comprovante de inscrição e caneta azul ou preta.
6.2 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será a avaliação do nível de
Conhecimentos Específicos e Noções de Informática, com questões objetivas de múltipla escolha
segundo o conteúdo programático disposto no Anexo II.
6.3 A Prova Objetiva será composta de:
 25 (vinte e cinco) questões de conhecimento específico, onde cada questão valerá 0,3 (três décimos)
pontos, totalizando 7,5 (sete e meio) pontos.
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 05 (cinco) questões de conhecimento de informática, onde cada questão valerá 0,5 (cinco décimos)
pontos, totalizando 2,5 (dois e meio) pontos.
6.4 A nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na Prova Objetiva será 7,0 (sete)
pontos.
6.5 O gabarito oficial da Prova Objetiva, será divulgado no site seletivos.fiema.org.br e no Quadro de
Avisos do SENAI/MA no dia 16 de novembro de 2016 a partir das 17h.
6.6 O resultado da Prova Objetiva estará disponível no site seletivos.fiema.org.br e no Quadro de Avisos
do SENAI/MA no dia 02 de dezembro de 2016 a partir das 17h.
6.7 Os recursos referentes a prova objetiva deverão ser entregues, conforme data estabelecida, na sede
do IEL/MA através de formulário indicado no Anexo VI. Já os candidatos a vagas nas unidades do interior
do estado deverão se dirigir a unidade do SENAI da cidade da vaga pretendida, da mesma forma.
7 ENTREVISTA PARA TODOS OS CARGOS
7.1 Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 6.4, serão convocados para a Entrevista
conforme programação divulgada no site seletivos.fiema.org.br no campo Painel do Candidato, e/ou
nos Quadros de Avisos do SENAI/MA no dia 07 de dezembro de 2016 a partir das 17h.
7.2 A etapa de Entrevista é de caráter classificatório e consiste na verificação de aspectos técnicos e
comportamentais exigidos pelo cargo em questão, seguindo os critérios de avaliação contidos no Anexo
III.
7.3 A Entrevista terá pontuação de 0 a 10, totalizando 10 pontos.
7.4 A Entrevista será realizada por um representante do SENAI/IEL juntamente com o(s)
representante(s) da área requisitante da vaga na data, horário e local divulgados para cada candidato no
painel.
7.5 O candidato que não comparecer à Entrevista receberá nota 0,0 (zero).
7.6 Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista no horário predeterminado, apresentando
documento de identificação.
7.7 O resultado da etapa de Entrevista será divulgado no site seletivos.fiema.org.br e/ou nos Quadros de
Avisos do SENAI/MA no dia 13 de janeiro de 2017, a partir das 17h.
8 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
8.1 A nota de cada etapa será expressa em números com duas casas decimais em notas de 0 (zero) a 10
(dez).
8.2 O resultado final será obtido pela média aritmética simples da Prova Objetiva e Entrevista, somadas
e dividas por 02 (dois). A classificação dos aprovados neste processo seletivo será definida de acordo
com a ordem decrescente das médias gerais deste processo de seleção de pessoas.
8.3 A nota final mínima para que o candidato seja considerado aprovado neste Processo Seletivo é 7,0
(sete).
9 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Os critérios utilizados para desempate serão, na ordem indicada:
1. Maior nota na Prova Objetiva.
2. Maior nota na Entrevista.
3. Maior idade.
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10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VAGAS RESERVADAS
10.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com
deficiência, pelo disposto no Decreto nº 3.298/1999, certificando-se para tanto, que atendam às
exigências deste documento.
10.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas
no Decreto nº 3.298/1999, Artigo 4º.
10.3 Para fins de provimento dos cargos reservados as pessoas com deficiência, classificadas nos termos
deste Processo Seletivo, será nomeado o 1º classificado da lista específica de pessoa com deficiência
para a 2ª vaga aberta. Para os demais classificados na lista específica, serão destinadas a 22ª, a 42ª, a
62ª e assim sucessivamente até o limite de vagas para o cargo, conforme o percentual de 5%
estabelecido neste Processo Seletivo.
10.4 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá declarar na inscrição a deficiência de que é
portador, observando se as atribuições do cargo, descritas no Item 5 deste documento, são compatíveis
com a deficiência de que é portador.
10.5 O candidato que necessitar de condições especiais para realização da prova deverá entregar,
dentro do prazo estabelecido neste processo seletivo, laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças – CID.
10.5.1 O Laudo Médico previsto no Subitem 10.5, deve ser entregue, obrigatoriamente, acompanhado
do Anexo IV (Requerimento para atendimento diferenciado ou comprovação da deficiência de que se
declarar portador) deste documento, devidamente preenchido.
10.5.2 O candidato com deficiência deverá encaminhar o laudo médico indicado no Subitem 10.5, no
período definido pelo cronograma deste processo, via Correios com Aviso de Recebimento (AR), ou
entregá-los pessoalmente no Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MA, situado no endereço indicado no Subitem
1.2.
10.6 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, ou deixar de
atender ao disposto nos Subitens 10.5 e 10.5.1, não poderá interpor recurso em favor de sua situação e,
portanto, não será considerado candidato com deficiência. .
10.7 Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº.
3.298/1999, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no
que diz respeito:
a) ao conteúdo das provas;
b) à data, horário e local de sua aplicação;
c) aos critérios de avaliação e aprovação.
10.8 O candidato que, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência, se aprovado e
classificado neste Processo Seletivo, figurará em listagem específica e também na listagem geral dos
candidatos aprovados e classificados para o cargo de sua opção, devendo, quando convocado,
submeter-se à perícia promovida por Equipe Multiprofissional do SENAI/MA, como previsto no Decreto
nº. 3.298/1999, Artigo 43.
10.8.1 A Equipe Multiprofissional prevista no Subitem 10.8. terá decisão terminativa sobre a condição
de portador de deficiência do candidato, assim como também sobre sua espécie e grau ou nível, com a
finalidade não só de verificar se a deficiência de que é portador realmente o habilita a concorrer às
vagas reservadas para candidatos em tais condições, mas também se as atribuições do cargo para o qual
foi aprovado e classificado são compatíveis com a deficiência de que é portador.
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10.09 O candidato deverá comparecer à perícia prevista no Subitem 10.8 munido de laudo médico
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças – CID.
10.10 A não observância do disposto nos Subitens 10.8 e 10.09, ou a não constatação da deficiência na
perícia, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, passando a
concorrer como se não fosse portador de deficiência.
10.11 Caso não haja inscrição de candidatos que se declarem portadores de deficiência, ou se os que se
inscreverem em tais condições forem reprovados nas provas ou na perícia de que trata o Subitem 10.8,
as vagas reservadas a eles serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação para cada cargo.
10.12 A relação dos candidatos cujas inscrições forem indeferidas para concorrerem na condição de
portadores de deficiência será divulgada no quadro de avisos do SENAI/MA e no site da FIEMA.
10.12.1 O candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição para concorrer na
condição de portador de deficiência, seguindo o procedimento previsto no Item 10 e seus Subitens.
10.12.2 A não observância do disposto no Subitem 10.12.1. deste Processo Seletivo acarretará ao
candidato, a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, passando
a disputar as demais vagas, desde que supra os outros requisitos previstos neste Processo Seletivo.
10.13 As vagas descritas para o Cargo de Profissional de Suporte Administrativo – Pessoa com
Deficiência (PcD), estão destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, respeitado os critérios
descritos nos subitens acima.
11 ADMISSÃO
11.1 Os candidatos aprovados serão admitidos em ordem classificatória, de acordo com o número de
vagas, quando se caracterizar a necessidade efetiva e ficam comprometidos a assumir suas funções no
SENAI/MA somente após a assinatura do contrato de trabalho.
11.2 Quando se tratar de vaga destinada a Cadastro Reserva, o SENAI/MA não garante a convocação dos
aprovados dentro do prazo de vigência deste processo seletivo.
11.3 O candidato será eliminado do Processo Seletivo se, a qualquer tempo, for verificado que ele não
atende a qualquer um dos requisitos estabelecidos nas normas deste processo seletivo.
11.4 Quando o contrato for por prazo determinado, poderá o mesmo transformar-se em indeterminado
ou também ser prorrogado pelo mesmo período, dependendo da necessidade da Instituição, exceto nos
casos em que houver candidato em cadastro de reservas.
12 DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inscrição do candidato, bem como sua participação no processo seletivo, caracteriza o pleno
conhecimento sobre as instruções contidas neste comunicado, bem como expressa seu aceite com
relação aos termos deste.
12.2 O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de publicação dos
candidatos aprovados. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Direção
Regional do SENAI.
12.3 A convocação do candidato aprovado será realizada por meio do site da FIEMA, devendo o
candidato se apresentar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas. Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer ao término do prazo
estabelecido com toda a documentação exigida no item 12.16.
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12.4 O candidato que, no momento da convocação, desistir da vaga, deverá informar sua desistência
por meio de Declaração (Anexo V).
12.5 Fica assegurado ao SENAI/MA o direito de adiar, suspender ou anular o processo seletivo antes da
assinatura da CTPS ou mesmo quando se tratar de contratação imediata, sem que caiba qualquer
indenização aos candidatos.
12.6 A participação de profissionais que já possuam vínculo empregatício com alguma das empresas
integrantes do SENAI é permitida, no entanto, em caso de aprovação neste processo seletivo, o
candidato deverá optar pelo vínculo que deseja manter.
12.7 A participação de candidato que já possua vínculo empregatício com o SENAI/MA somente será
permitida desde que o mesmo possua enquadramento salarial igual ou inferior ao da vaga para a qual
está se candidatando, em respeito ao Art.7º, inciso VI, da Constituição Federal.
12.8 O candidato deverá responsabilizar-se por tomar conhecimento do local, data e horário de
realização de cada uma das etapas deste processo, e de todas as suas alterações.
12.9 Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização
das provas deste processo de seleção.
12.10 Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso de candidatos nos locais de prova após o seu
início.
12.11 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 órgãos públicos
que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação
(somente modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
12.12 Não serão aceitos documentos de identificação que apresentem rasuras ou dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.
12.13 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor
de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
12.14 Não será aceito cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
12.15 É de responsabilidade do candidato informar ao SENAI/MA qualquer alteração de endereço ou
número de telefone.
12.16 O candidato aprovado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos em 01
(uma) via para admissão:
a) Currículo atualizado;
b) Cópia autenticada do comprovante de escolaridade e demais documentos exigidos para o perfil da
vaga pretendida;
c) Cópia autenticada dos comprovantes de experiência profissional (descrito no item 5);
d) Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser emitida por meio do seguinte endereço eletrônico:
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;
e) Cópia da carteira de identidade;
f) Cópia do CPF;
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g) Cópia e original da carteira de habilitação profissional atualizada, tais como: CREA, CRC, OAB, CRM,
etc., se for o caso;
h) Documento atualizado do respectivo órgão de classe certificando que o profissional está quite com
suas obrigações e habilitado para exercer a profissão, quando for necessário;
i) Cópia do Certificado de Reservista, para pessoas do sexo masculino;
j) Cópia e original do comprovante de residência;
k) Certidão do PIS (emitido pela Caixa Econômica Federal), em caso de reemprego;
l) Cópia e original da Carteira Nacional de Habilitação, caso a função seja de Motorista;
m) Cópia e original da Certidão de Casamento, caso seja casado;
n) Cópia e original de Certidão de Nascimento dos dependentes, caso existam;
o) Cópia e original da Caderneta de Vacinação da criança com até seis anos de idade, se for o caso;
p) Declaração de matrícula e frequência escolar do dependente com idade entre sete e quatorze anos se
for o caso;
q) Cópia e original do Comprovante de pagamento de contribuição sindical, caso não haja registro na
CTPS;
r) Cópia e original do documento de qualificação de dependência econômica, para fins trabalhistas,
previdenciários e de imposto de renda, para o menor enteado e para o menor que esteja sob sua tutela
e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, se for o caso;
s) Foto 3 x 4.
t) Laudo Médico para o caso do cargo destinado a Pessoas com Deficiência.
12.17 A não apresentação de todos os documentos exigidos no item 12.16 implicará na desclassificação
do candidato.
12.18 As contratações do SENAI se darão pelo Regime Celetista, conforme Consolidação das Leis do
Trabalho.
12.19 O contrato de trabalho será, inicialmente, experimental, pelo período de 45 (quarenta e cinco)
dias, podendo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, convertendo-se automaticamente em
contrato por prazo indeterminado, após o término do período de experiência, caso tenha obtido êxito
na adaptação.
12.20 O candidato deverá ter disponibilidade para viagens a trabalho, por todo território nacional.
12.21 Após o recebimento do encaminhamento para realização do exame médico admissional, o
candidato deverá iniciá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
12.22 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste
comunicado e em outros comunicados a serem publicados, das quais não poderá haver alegação de
desconhecimento.
12.23 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Regional do SENAI/MA.
São Luís, 13 de setembro de 2016.
Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional do SENAI/MA.
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ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES POR CARGO

Analista Superior I – Biblioteconomia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planejar, acompanhar, executar, avaliar e supervisionar as atividades de suporte das entidades Sistema
FIEMA visando atender ao planejamento estratégico da respectiva entidade de atuação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Classificar material bibliográfico e documental, pesquisando tabela própria e identificando a matéria
tratada, a fim de correlacionar os assuntos e propiciar a sua localização física; Catalogar material
bibliográfico e documental, de acordo com a codificação específica e transcrevendo, de forma
padronizada, dados identificadores, com o objetivo de proporcionar aos usuários referências sobre o
material e a localização física; Orientar a elaboração de folhas de rosto e índices de documentos e
material bibliográfico editado pelas entidades do Sistema FIEMA, indicando os dados necessários, para
posterior encadernação, catalogação e classificação; Instruir os usuários da biblioteca, na identificação
de informações e recursos disponíveis, bem como na maneira correta de utilizar o acervo bibliográfico e
documental, objetivando facilitar a localização, o manuseio do material e coleta de dados desejados;
Controlar os empréstimos de material bibliográfico e documental, registrando dados referentes ao
usuário e ao material emprestado, dando baixa nos casos de devolução e tomando as providências,
quando ocorrer atraso, a fim de assegurar a manutenção do serviço; Pesquisar informações
bibliográficas e documentais, manuseando bibliografias e índices e extraindo informações que
possibilitem a localização de determinado assunto, com o objetivo de fornecer referências que abordem
a matéria procurada; Organizar serviços bibliográficos e documentais, obedecendo a normas técnicas e
os meios disponíveis, visando à implantação e o funcionamento regular das atividades, no âmbito global
da organização; Realizar levantamentos sobre o acervo da biblioteca, emitindo, quando necessário,
requisição de material bibliográfico, por meio de consulta a catálogos de editoras, bibliografia e leitores,
efetuando compra, permuta e/ou doação de documentos, a fim de atualizar o acervo; Analisar a
viabilidade econômica para aquisição e atualização do material bibliográfico, considerando a dotação
orçamentária; Elaborar informativo sobre material bibliográfico e documental, analisando, resumindo e
transcrevendo dados de referência da obra, a fim de fornecer elementos para conhecimento do
material existente na biblioteca; Conferir todos os documentos recebidos para o acervo da biblioteca,
anotando irregularidades para que sejam tomadas as providências necessárias; e Executar outras
atividades correlatas.

Analista Superior I - Comunicação e Marketing - Relações com o Mercado
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planejar, acompanhar, executar, avaliar e supervisionar as atividades de suporte das entidades Sistema
FIEMA visando atender ao planejamento estratégico da respectiva entidade de atuação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Redigir, digitar, organizar e arquivar documentos; Elaborar planilhas e relatórios; Elaborar e coordenar
projetos e planos de trabalho; Atuar como agentes de mercado e aplicar instrumentos de pesquisa;
Fornecer dados para a tomada de decisões; Efetuar estudos e pesquisas visando melhorias da sua área;
Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser comprometido com a organização; Manter seu
local de trabalho limpo e organizado; Administrar materiais, patrimônio e informações; Administrar
recursos financeiros e orçamentários; Gerir recursos tecnológicos; Administrar sistemas, processos,
organizações e métodos; Diagnosticar métodos e processos e apresentar alternativas; Analisar a
entidade no contexto interno e externo; Identificar oportunidades e problemas; Apresentar propostas
de programas e projetos; Dimensionar amplitude e monitorar programas e projetos; Avaliar viabilidade
de projetos e identificar fontes de recursos; Estabelecer metas gerais e específicas; Estabelecer rotinas;
Descrever rotinas de simplificação e racionalização de serviços; Executar contabilidade geral,
operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial e o controle do patrimônio;
Elaborar normas e procedimentos, e revisá-los; Reestruturar atividades administrativas e traçar
estratégias de implementação; Emitir pareceres e laudos; Orientar e verificar o cumprimento das
normas de segurança; Estudar cenários e perspectivas de novos negócios/produtos; Ministrar aulas em
cursos profissionalizantes, palestras e seminários; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à
distância; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Contribuir para o fortalecimento de
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soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando material adequado para coleta,
recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme metodologias definidas; Executar
análises instrumentais, com utilização de equipamentos e instrumentos de maior nível de
complexidade; Calibrar instrumentos do laboratório e de sistemas de medição; Acompanhar as
atividades de planejamento de ensino e aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação,
promovendo as orientações necessárias para otimização do processo; Atuar como representante de
Gestão ou da Direção Regional, no sistema de gestão da qualidade; Manter registro, emitir relatórios e
atestados; Desenvolver atividades de planejamento contábil, demonstrações financeiras e controle de
documentos; Desenvolver e orientar atividades inerentes ao recolhimento de tributos diversos,
acompanhar a arrecadação da contribuição compulsória do DR, bem como, as receitas provenientes da
operacionalização dos serviços do SESI/MA; Participar de bancas examinadoras de processo seletivo;
Elaborar provas na sua área de atuação; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e
proteção ao meio ambiente; Realizar outras atividades correlatas.

Especialista - Pedagogia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar, avaliar e coordenar a construção e reconstrução de projetos pedagógicos das entidades para
as unidades escolares com suas respectivas equipes; participar da implantação de instrumentos
normativos, de procedimentos e de rotinas das unidades; exercer supervisão de equipes. Promover a
orientação educacional de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a expressar-se,
resolver problemas e as atividades da vida diária, desenvolvendo habilidades, atitudes e valores.
Realizar atividades como: planejar, avaliar, pesquisar e divulgar conhecimentos, transformando-os em
práticas aplicadas ao ambiente escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e agir como facilitador
na comunicação entre todas as comunidades educacionais formadas pela entidade e seus parceiros.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Participar do planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de
educação, no respectivo campo de atuação, realizando análises, emitindo pareceres, executando a
adoção de métodos, instrumentos, técnicas, equipamentos e material didático ligados ao ensino e à
atualização tecnológica. Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino
para atender as necessidades da instituição e dos alunos, acompanhando e avaliando os processos
educacionais; Participar na orientação, desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas em novas
tecnologias referentes ao seu campo de atuação, organizando e participando de eventos de natureza
educacional com caráter científico e tecnológico; Participar de ações junto às empresas visando a
divulgação dos produtos e serviços da Entidade e a sensibilização dos clientes para a sua adoção;
Identificar necessidades de capacitação técnico-pedagógica dos docentes, propondo ações necessárias e
coordenando programas de desenvolvimento na área didático-pedagógica para capacitação dos
docentes da unidade; Monitorar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos da unidade,
emitindo comunicados e coordenando reuniões informativas sobre os desempenhos obtidos à Direção e
responsáveis; Participar com a Direção, coordenação e demais técnicos, do planejamento, organização,
controle, avaliação e integração das atividades da Unidade; Verificar os registros escolares sob a
responsabilidade do docente; Realizar encontros periódicos para reuniões pedagógicas, visando o
planejamento de ensino e ciclos de estudos; Supervisionar os ambientes de ensino quanto a sua
organização e utilização; Promover reuniões juntamente com a coordenação técnica, docentes e
famílias, para intercâmbio de informações globais referentes ao aluno com a finalidade de melhor
orientá-lo em suas dificuldades; Participar de encontros, palestras, seminários e outros eventos que
venham contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, promovidos ou não pela
Instituição; Emitir parecer técnico sobre assuntos de Educação; Zelar pelo patrimônio físico, bem como
pelos aspectos moral e ético que norteiam a Instituição; Realizar outras tarefas compatíveis com a
função e/ou necessidades da Entidade.

Instrutor de Ensino Médio - Construção Civil
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
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Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Médio - Mecânica Automotiva
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
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referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Médio - Refrigeração
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
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slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Médio - Têxtil e Vestuário
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.
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Instrutor de Ensino Médio - Transporte
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Médio - Operador de Máquinas Florestal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes em centros de treinamentos e afins;
Atuar em atividades ligadas à área de educação profissional de nível médio; Orientar o ensino de acordo
com a grade curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da
Unidade informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Observar, orientar e corrigir os
trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir
na formação dos hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos;. Verificar a
apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar; Encaminhar os resultados das avaliações e
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rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e
quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático
de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos, quando indicado; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Solicitar o material necessário à execução das tarefas
referentes à sua disciplina; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua área de atuação; Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Solicitar material didático; Reservar ambientes
pedagógicos; Coordenar a programação de cursos e abertura de turmas (calendário escolar); Planejar e
definir turmas e professores; Coordenar e realizar reuniões com professores e alunos; Realizar
acompanhamento frequente de cotistas e estagiários; Redigir e regularizar atas de reunião; Acompanhar
diariamente o Plano de Metas; Acompanhar o Boletim de Alocação do Professor (BAI) e a Produção
Estatística Mensal; Analisar e encaminhar os diários de classe; Elaborar relatórios trimestrais de
avaliação do instrutor; Apresentar oportunidades de melhoria na gestão de documentos (matriz de
documentos); Participar mensalmente das RAC’s (Reunião de Análise Crítica); Substituir professores em
sala de aula (nos casos de falta de professores); Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas,
slides, textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Elaborar
provas para processos seletivos de novos instrutores; Entregar material didático aos alunos de turmas
novas (apostilas); Conduzir a acolhida de alunos novos; Planejar, executar e avaliar treinamentos para
instrutores recém-contratados; Colaborar com a supervisão técnico-pedagógica para elaboração de
projetos; Coordena ações do Pronatec (Sistec, encaminhar planilha de Assistência Estudantil); Planejar,
executar e avaliar atividades paralelas para as Olimpíadas do Conhecimento; Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior – Alimentos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
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de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior – Automação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
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registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Construção Civil
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
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tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Eletricidade
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
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Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Eletroeletrônica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
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Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Eletrônica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
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Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Gestão
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
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responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Informática
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
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Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Informática (Rede)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
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demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Logística
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
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demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Metalmecânica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
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tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Química
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
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empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Refrigeração
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
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laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Redação Técnica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Orientar o ensino de acordo com a grade curricular e metodologia adotada pelo
Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade Operacional informada sobre o
desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso da Unidade referente à sua
área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides, textos, folders, gráficos,
desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros, necessários para o
desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no Planejamento Anual
da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados pelos alunos; Conhecer e
fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos hábitos de ordem, disciplina,
pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal dos alunos e uniforme escolar;
Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das avaliações e rendimentos dos alunos
de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de avaliação e quadros de acompanhamento
devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do material didático de sua especialidade; Participar
de reuniões e cursos; Participar de bancas examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua
área de atuação; Colaborar com os serviços de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e
o aproveitamento dos alunos; Manter os registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os
equipamentos, ferramentas e materiais, tomando providências para que os mesmos estejam em boas
condições de trabalho e segurança; Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à
sua disciplina; Assumir a responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados,
contra avarias e extravios; Atender a outras demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às
empresas e clientes na transferência de tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas
técnicas por meio de parcerias com empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo
de prospectar negócios; Atuar nos laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os
procedimentos pertinentes ao cargo e ser comprometido com a organização; Realizar tutoria ou
monitoria de curso de educação à distância; Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender
Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Página 36

às necessidades dos clientes, preparando material adequado para coleta, recebendo e registrando
amostras, executando ensaios conforme metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com
utilização de equipamentos e instrumentos de maior nível de complexidade; Atuar como representante
de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos;
Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as ações de segurança do trabalho; Planejar e executar
atividades para Olimpíada do Conhecimento na etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento
quantitativo de materiais para os cursos anual e trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho
quanto ao uso racional dos materiais nas atividades laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e
orientação quando detectada a necessidade dos instrutores para padronização das atividades laborais;
Planejar a alocação dos instrutores para o desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade
e demanda; Coordenar tecnicamente as atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do
Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios
técnicos para as praticas laboratoriais dos cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua
área de atuação. Atuar como supervisor técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades
correlatas.

Instrutor de Ensino Superior - Segurança do Trabalho
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica
(CEPT’s) do SENAI/MA. Desenvolver projetos de Inovação e realizar Serviços Tecnológicos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas em cursos profissionalizantes para instituições públicas e privadas, em centros de
treinamentos e afins; Planejar e atuar em atividades de ensino e aprendizagem para a habilitação, a
atualização e o aperfeiçoamento profissional de menores aprendizes, jovens e adultos em tecnologias e
técnicas específicas; Realizar pesquisas das mudanças no seu campo de ensino para transformar este
conhecimento em tecnologia aplicada; Promover a educação profissional de alunos com necessidades
educativas especiais. Avaliar programas educacionais; Preparar relatórios, apresentações e planilhas de
projetos educacionais; Exercer supervisão de equipes. Orientar o ensino de acordo com a grade
curricular e metodologia adotada pelo Departamento Regional; Manter a Gerência da Unidade
Operacional informada sobre o desenvolvimento e conduta dos alunos; Elaborar o Plano Anual de Curso
da Unidade referente à sua área de atuação; Atualizar e/ou elaborar recursos didáticos, apostilas, slides,
textos, folders, gráficos, desenhos, ilustrações, gravuras, cartazes, mural didático, entre outros,
necessários para o desenvolvimento de suas ações no processo de ensino aprendizagem. Colaborar no
Planejamento Anual da Unidade Operacional; Observar, orientar e corrigir os trabalhos executados
pelos alunos; Conhecer e fazer cumprir o Manual Disciplinar do Aluno; Contribuir na formação dos
hábitos de ordem, disciplina, pontualidade e assiduidade dos alunos; Verificar a apresentação pessoal
dos alunos e uniforme escolar; Ministrar aulas teóricas e práticas; Encaminhar os resultados das
avaliações e rendimentos dos alunos de acordo com os critérios estabelecidos; Manter as fichas de
avaliação e quadros de acompanhamento devidamente atualizados; Colaborar na elaboração do
material didático de sua especialidade; Participar de reuniões e cursos; Participar de bancas
examinadoras de processo seletivo; Elaborar provas na sua área de atuação; Colaborar com os serviços
de orientação educacional, no que diz respeito à conduta e o aproveitamento dos alunos; Manter os
registros obrigatórios sobre sua atividade didática; Examinar os equipamentos, ferramentas e materiais,
tomando providências para que os mesmos estejam em boas condições de trabalho e segurança;
Solicitar o material necessário à execução das tarefas referentes à sua disciplina; Assumir a
responsabilidade de todos os equipamentos e materiais sob seus cuidados, contra avarias e extravios;
Fazer pequenos reparos em equipamentos e ferramentas, quando necessário; Atender a outras
demandas da Instituição, quando solicitado; Atuar junto às empresas e clientes na transferência de
tecnologia por meio de soluções e inovações; Realizar visitas técnicas por meio de parcerias com
empresas que atuam na respectiva área de atuação com o objetivo de prospectar negócios; Atuar nos
laboratórios, realizando ensaios laboratoriais; Cumprir os procedimentos pertinentes ao cargo e ser
comprometido com a organização; Realizar tutoria ou monitoria de curso de educação à distância;
Contribuir para o fortalecimento de soluções para atender às necessidades dos clientes, preparando
material adequado para coleta, recebendo e registrando amostras, executando ensaios conforme
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metodologias definidas; Executar análises instrumentais, com utilização de equipamentos e
instrumentos de maior nível de complexidade; Acompanhar as atividades de planejamento de ensino e
aprendizagem dos instrutores da sua área de atuação, promovendo as orientações necessárias para
otimização do processo; Atuar como representante de Gestão ou da Direção Regional, no sistema de
gestão da qualidade; Ministrar cursos e treinamentos; Acompanhar e inspecionar as unidades sobre as
ações de segurança do trabalho; Planejar e executar atividades para Olimpíada do Conhecimento na
etapa estadual e nacional; Elaborar orçamento quantitativo de materiais para os cursos anual e
trimestral; Orientar e controlar a equipe de trabalho quanto ao uso racional dos materiais nas atividades
laborais dos cursos; Oferecer treinamento técnico e orientação quando detectada a necessidade dos
instrutores para padronização das atividades laborais; Planejar a alocação dos instrutores para o
desenvolvimento das atividades de acordo com a necessidade e demanda; Coordenar tecnicamente as
atividades técnicas pedagógicas específicas da Olimpíada do Conhecimento; Gerir Projetos estratégicos
específicos de sua área de atuação; Projetar laboratórios técnicos para as praticas laboratoriais dos
cursos de aprendizagem industrial técnica e básica, de sua área de atuação. Atuar como supervisor
técnico nos cursos ministrados pelos SENAI; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade, e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Profissional de Suporte Administrativo - Serviço de Motorista
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar atividades pertinentes aos serviços de suporte administrativo, tendo em vista o funcionamento
das entidades do Sistema FIEMA.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Dirigir veículos de transporte de passageiros, deslocando-se ao perímetro urbano, suburbano, ou,
quando necessário, fora do Estado do Maranhão, com a finalidade de transportar colaboradores,
documentos, materiais, equipamentos e objetos leves e/ou pesados; Realizar o transporte de dirigentes
das entidades do Sistema FIEMA, e quando necessário, de autoridades, convidados e colaboradores;
Realizar eventual entrega de documentos e recebimentos de materiais e malotes; Cooperar, caso seja
necessário, na carga e descarga de objetos, materiais e equipamentos do veículo; Preencher relatório de
utilização do veículo, anotando a quilometragem, locais percorridos, horários de saída e retorno às
dependências das entidades do Sistema FIEMA, com a finalidade de fornecer dados para cálculos dos
custos e apreciação de irregularidades; Responsabilizar-se pela conservação do veículo, mantendo-o em
condições de uso, substituindo pneumáticos e peças simples em caso de emergência, controlando sua
manutenção. Realizar outras atividades correlatas.

Profissional de Suporte Administrativo - Serviço Especializado – Manutenção
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar atividades pertinentes aos serviços de suporte administrativo, tendo em vista o funcionamento
das entidades do Sistema FIEMA.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Realizar a manutenção corretiva e/ou preventiva de instalações elétricas e hidráulicas, aparelhos
elétricos, peças, ferramentas, equipamentos, armações metálicas e outras, utilizando ferramentas e
equipamentos apropriados; Efetuar serviços de carpintaria e marcenaria, utilizando materiais,
ferramentas e equipamentos adequados; Executar serviços de pintura em instalações prediais,
superfícies metálicas e outros, com o objetivo de proteger e dar acabamento; Realizar atividades ligadas
à construção civil, tais como: reparo de paredes, muros, pisos e calçadas, assentando tijolos, azulejos,
pisos e revestimentos, efetuando os acabamentos necessários; Executar e/ou auxiliar na montagem de
móveis e divisórias, mediante utilização de instrumentos e ferramentas apropriadas, segundo
orientação específica; Executar serviços de jardinagem e manutenção de área verde, capinando,
roçando e limpando áreas internas e externas pertencentes às entidades do Sistema FIMA, irrigando
plantas, conservando, limpando e colocando anteparos de madeiras em vasos, canteiros, jardins, e
similares, revolvendo e adubando terra, podando árvores e arbustos, tratando de plantas atacadas por
pragas e moléstias; Realizar serviços de recuperação de cercas, serviços de pintura interna e externa,
pintando meios-fios/paralelepípedos, realizando marcação de estacionamento e manutenção de placas
de sinalização e serviços de pintura em geral; Realizar outras atividades correlatas.
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Profissional de Suporte Administrativo - Serviços Administrativos – Pessoa com Deficiência
PcD
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar atividades pertinentes aos serviços de suporte administrativo, tendo em vista o funcionamento
das entidades do Sistema FIEMA.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento ao público em geral, orientando-os de acordo com suas necessidades e
encaminhando-os ao setor competente; Atender chamadas telefônicas, direcionando a ligação aos
setores de acordo com as informações solicitadas pelo interessado(a); Coletar dados para a elaboração
de documentos e relatórios das diversas atividades das entidades do Sistema FIEMA; Redigir
correspondências e elaborar documentos da área de atuação com a finalidade de obter e/ou prestar
informações e subsidiar a tomada de decisões superiores; Preparar relatórios diversos dos serviços
realizados, coletando informações em arquivos e outras fontes; Elaborar tabelas e gráficos ilustrativos;
Analisar correspondências recebidas, examinando o seu conteúdo, efetuando a triagem de acordo com
as prioridades e registrando em formulário/livro/documento apropriado os dados necessários a sua
tramitação; Fazer requisições de material de escritório e equipamentos; Organizar arquivos de
documentos referentes ao setor, procedendo à classificação, atualização e manutenção dos mesmos,
para conservá-los e facilitar a consulta quando se fizer necessário; Protocolar as correspondências
recebidas e/ou expedidas; Preparar materiais necessários às reuniões, exposições e seminários e
providenciar transporte e acomodações quando necessário, a fim de fornecer o devido apoio às
referidas atividades; Agendar e organizar os compromissos de seu superior, como audiências,
convenções, reuniões internas e externas, seminários, videoconferências e solicitação de diárias e
passagens; Agendar e realizar a reserva de auditórios e salões de eventos; Acompanhar a realização de
eventos das entidades do Sistema FIEMA; Elaborar e/ou colaborar com a redação e digitação de cartas,
ofícios, memorandos, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo; Oferecer suporte na
implementação de programas e projetos nas diversas áreas de atuação das entidades do Sistema FIEMA;
Separar, ordenar e arquivar documentos, por tipo e origem, utilizando-se de pastas ou caixas
apropriadas, observando as regras e procedimentos estabelecidos; Enviar correspondências, e-mails e
fax a destinatários em geral; Digitar correspondências, memorandos e ofícios, relatórios e outros
trabalhos administrativos; Controlar e preparar processos, despachando-os para assinatura do superior
imediato e, em seguida, encaminhando-o ao destinatário para as devidas providências; Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; e Realizar outras
atividades correlatas.

Profissional de Suporte Técnico - Técnico Administrativo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planejar, acompanhar, executar, avaliar e supervisionar as atividades de suporte das entidades Sistema
FIEMA visando atender ao planejamento estratégico da respectiva entidade de atuação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Atender e orientar clientes internos e externos; Acompanhar o planejamento das atividades dos setores;
Identificar, redigir, digitar, organizar e arquivar documentos; Auxiliar os ocupantes de cargos de nível
superior com a realização de serviços administrativos nas áreas de: administração, recursos humanos,
contabilidade, finanças, estatística, planejamento, infraestrutura, comunicação, logística e etc.; Auxiliar
na execução da contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e gerencial e o controle
de patrimônio; Organizar, coordenar e acompanhar os processos de matriculas e rematrículas dos
alunos da Educação de Jovens e Adultos e dos cursos de Educação Continuada; Atender às solicitações
de professores e demais colaboradores das instituições de ensino; Cadastrar matrículas de alunos no
Sistema de Controle da Produção; Controlar seguro de vida dos alunos; Controlar o Fundo Fixo de Caixa;
Elaborar Relatórios trimestrais de monitoramento das escolas do SESI e Centro de Atendimento ao
Trabalhador; Elaborar Planejamento anual das escolas do SESI e Centro de Atendimento ao Trabalhador;
Acompanhar a execução do Planejamento e metas; Assistir os gestores em suas tomadas de decisões,
quando solicitado; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio
ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.

Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Página 39

Profissional de Suporte Técnico - Técnico Administrativo – Almoxarifado
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planejar, acompanhar, executar, avaliar e supervisionar as atividades de suporte das entidades Sistema
FIEMA visando atender ao planejamento estratégico da respectiva entidade de atuação.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Atender e orientar clientes internos e externos; Acompanhar o planejamento das atividades dos setores;
Identificar, redigir, digitar, organizar e arquivar documentos; Auxiliar os ocupantes de cargos de nível
superior com a realização de serviços administrativos nas áreas de: administração, recursos humanos,
contabilidade, finanças, estatística, planejamento, infraestrutura, comunicação, logística e etc.; Auxiliar
na execução da contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e gerencial e o controle
de patrimônio; Organizar, coordenar e acompanhar os processos de matriculas e rematrículas dos
alunos da Educação de Jovens e Adultos e dos cursos de Educação Continuada; Atender às solicitações
de professores e demais colaboradores das instituições de ensino; Cadastrar matrículas de alunos no
Sistema de Controle da Produção; Controlar seguro de vida dos alunos; Controlar o Fundo Fixo de Caixa;
Elaborar Relatórios trimestrais de monitoramento das escolas do SESI e Centro de Atendimento ao
Trabalhador; Elaborar Planejamento anual das escolas do SESI e Centro de Atendimento ao Trabalhador;
Acompanhar a execução do Planejamento e metas; Assistir os gestores em suas tomadas de decisões,
quando solicitado; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio
ambiente; e Realizar outras atividades correlatas.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Analista Superior I - Biblioteconomia
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização e administração de unidades ou centros de documentação
ou informação. Planejamento de serviços de informação. Política de formação, desenvolvimento e
avaliação de material bibliográfico. Processamento da Informação: Classificação Decimal de Dewey
(CDD), Classificação Decimal Universal (CDU), Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).
Normalização de documentos: princípios da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a
área de informação e documentação. Mediação, circulação, recuperação e uso da informação. Serviços
de Referência e Informação. Disseminação da Informação. Sistemas e tipos de redes de informação e
tecnologias: internet e bases de dados eletrônicas. Acessibilidade.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Analista Superior I - Comunicação e Marketing - Relações com o Mercado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização e Administração: premissas, princípios, características,
funções, níveis e fatores de influência da administração. Administração Estratégica; Planejamento
Estratégico e Análise de Cenários. Administração de Vendas. Comportamento do Cliente. A Venda
Pessoal. Administração das Comunicações de Marketing. Abordagem para Mudança Organizacional.
Tipo de Abordagem Organizacional. Projeto de Mudanças Organizacional. Diagnóstico Organizacional.
Relatórios de Gestão. Visão Sistêmica da Organização. A posição Estratégica do Administrador: perfil,
administração e papel.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Especialista – Pedagogia
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Supervisão Escolar e a Orientação Educacional: Concepção e prática.
Aspectos do trabalho cotidiano do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional - A postura ética no
trabalho. A ação educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto escolar. A visão crítica
do supervisor escolar sobre o trabalho desenvolvido pela escola. A integração do trabalho do supervisor
escolar e do orientador educacional com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação
do profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares. Funções e responsabilidades
do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional: pedagógicas, administrativas, técnicas e políticosociais. Lideranças e relações humanas no trabalho: tipos de lideranças, mecanismos de participação,
normas e formas organizativas facilitadora da integração grupal. Organização do trabalho na escola:
articulação da ação supervisora com as diferentes instâncias e agentes educativos na construção da
cidadania e na melhoria da qualidade do ensino; Legislação Educacional: Constituição Federal (arts. 205
a 214). Lei nº 9.394/96 – Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parâmetros
Curriculares do Ensino Médio. Diretrizes Nacionais da Educação de Jovens e Adultos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).
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Instrutor de Ensino Médio - Construção Civil
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Projetos: arquitetônico, estrutural (concreto, aço e madeira),
fundações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, telefonia, lógica e prevenção contra
incêndio, Métodos e técnicas manuais e computadorizadas de desenho e projeto. Projetos
complementares: Elevadores. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso).
Captação e drenagem de águas pluviais. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras.
Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, Planejamento e cronograma físicofinanceiro. Acompanhamento de obras. Organização do canteiro de obras. Execução de sondagem no
solo e fundações (sapatas, estacas e tubulões), alvenaria, estruturas de concreto, aço e madeira,
coberturas, impermeabilização e pavimentação. Esquadrias. Pisos, revestimentos e pinturas, Instalações
(água, esgoto, eletricidade e telefonia), Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto
usinado, aço, madeira e materiais cerâmicos, vidro). Controle de execução de obras e serviços, execução
de obras. Legislação específica para obras de engenharia civil. Normas técnicas aplicadas à engenharia
civil. Manutenção e conservação de edifícios. Noções de geométrica. Noções de sistema viário, Noções
de: segurança do trabalho (NR8 – Edificações; NR10 – Segurança em instalações e serviços em
eletricidade; NR11 – Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais); de
ergonomia (Norma Regulamentadora nº 17); de acessibilidade (Decreto-lei 5296/2004) e NR18 –
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; NR23 – Proteção contra incêndio.
EPI’s e EPC’s utilizados em obras e serviços, Desenho técnico: leitura e interpretação de desenhos.
Computação gráfica – programas de desenho assistido por computador.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Médio - Mecânica Automotiva
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Eletricidade básica: Lei de Ohm, corrente, tensão, resistência,
magnetismo e circuitos elétricos. Sistema elétrico automotivo: bateria, motor de partida e alternador.
Sistema de ignição e injeção eletrônica de combustíveis: unidade de controle eletrônico, sensores e
atuadores. Desenho Técnico. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. Comando Numérico
Computadorizado (CNC). Projeto e Manufatura assistidos por computador (CAD/CAM). Manutenção,
substituição e instalação de equipamentos, acessórios e peças. Metrologia dimensional: noções básicas.
Técnicas e procedimentos de revisão e manutenção de veículos automotivos. Motor à combustão
interna Ciclo OTTO quatro tempos: princípio de combustão, funcionamento do motor de quatro tempos,
sistema de lubrificação e conjunto móvel, sistema de arrefecimento. Sistema de freio: conceito, tipos,
componentes e funcionamento. Sistema de suspensão: conceito, tipos, componentes e funcionamento.
Sistema de direção: conceito, tipos, componentes e funcionamento. Sistema de direção: conceito, tipos,
componentes, defeitos, manutenções. Sistemas de escape: conceito, tipos, componentes ,
funcionamento e manutenções. Bomba de combustível. Filtro de ar: conceito, aplicação,
funcionamento, tempo de troca. Sistemas de transmissão: conceito, tipos, manutenção, defeitos.
Bomba de combustível.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Médio – Refrigeração
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos de temperatura, calor, transmissão de calor, pressão. Calor:
capacidade térmica, calor especifico, condução de calor (em paredes planas/através de placas
paralelas), calor sensível e latente. Fluidos refrigerantes. Carta Psicrométrica. Mistura ar-vapor d´água
(umidade absoluta e relativa). Umidificação e desumidificação. Sistemas de refrigeração – Circuitos
básicos e componentes: por absorção, de ejeção de vapor, de compressão de ar, de compressão de
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vapor, termoelétrico. Considerações físicas de insolação. Meios de condução do ar (dutos/distribuição
nos recintos). Ventilação e exaustão (lei dos ventiladores, tipos de ventiladores). Controles automáticos
(sistemas de controle automáticos, controles elétricos, sistemas pneumáticos, sistemas autônomos).
Manutenção preventiva e corretiva (problemas de campo rotineiros como falta de refrigeração,
vazamentos, condensação, etc. e suas soluções).
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Médio - Têxtil e Vestuário
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de desenho técnico do vestuário. O uso da etiqueta de acordo
com as normas da ABNT. Elaboração de ficha técnica para confecção. Controle de qualidade na
confecção do vestuário. Aviamentos e insumos para artigos do vestuário. Planejamento e controle do
processo de produção. Gestão de pessoas na indústria do vestuário. Máquinas de costura: Classificação
das máquinas de costura; Nomenclatura das máquinas de costura; Operações em máquinas especiais;
Acessórios para máquinas de costura e suas utilizações; Agulhas (nomenclatura e identificação); Tipos
de linhas e suas características; Passagem das linhas nas máquinas reta, overlock, interlock e galoneira
(industrial); Mecânica básica de máquinas de costura (regulagem). Materiais e processos têxteis:
Conhecimento de fios e fibras têxteis; Características dos tecidos; Conhecimento sobre tecidos planos e
tecidos em malha; Processos de acabamento e dimensionamento dos tecidos. Modelagem Básica:
Noções de ergonomia aplicada ao vestuário; Ferramentas e materiais de modelagem; Tabela de
medidas; Construção de moldes básicos para a indústria do vestuário; Identificação e sinalização de
moldes; Graduação de tamanhos. Produção – encaixe, risco e corte do tecido: Tipos e métodos de
enfesto; Cálculo de metragem do tecido para o corte; Planejamento de risco e corte; Ordem de corte;
Equipamentos de risco e corte. Produção – costura e montagem de peças: Operações básicas de
costura; Equipamentos e acessórios de costura; Características das costuras e pontos; Sequência
operacional na costura; Preparação e montagem de peça piloto; Inspeção e classificação de defeitos;
Tipos de acabamentos com qualidade; Passadoria. Cronometragem: Tempo padrão e suas aplicações na
produção; Estudo das tolerâncias; Eficiência e metas de produção; Planejamento e controle da produção
do vestuário; Programação da produção; Supervisão da produção do vestuário; Cronograma de entrega.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Médio – Transporte
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código Nacional de Trânsito – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
e atualizações. Legislação específica e normas pertinentes. Requisitos para o curso de condução de
produtos perigosos. Equipamento de porte obrigatório. Classificação de produtos perigosos.
Documentos exigidos para o transporte terrestre. Embalagem e acondicionamento. Sinalização no
transporte, regras de estacionamento, parada e circulação. Procedimento em caso de emergência no
transporte terrestre de produtos perigosos. Atribuições específicas do transportador; infrações, crimes
de trânsito e penalidades. Segurança e saúde.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).
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Instrutor de Ensino Médio - Operador de Máquina Florestal
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Manutenção Mecânica, Hidráulica e Elétrica aplicadas a máquinas
florestais, tipo (harvester e forwarder); Manutenção do cabeçote: Conceito, Tipos e características dos
cabeçotes, Princípios de funcionamento e manutenção do cabeçote. Manutenção do conjunto de corte:
Conceito, Tipos e características dos conjuntos de corte, Princípios de funcionamento e manutenção dos
conjuntos de corte. Manutenção máquina base (harvester e forwarder): Conceito, Tipos e características
das maquinas base; Princípios de funcionamento e manutenção das maquinas base. Operação de
máquina florestal tipo “Harvester” em situação de campo: Características da máquina, Deslocamentos
da máquina base, operação do cabeçote, Operações do Conjunto de Corte, Procedimento operacional,
Planejamento de micro planejamento de derrubada. Operação de máquina florestal tipo “Forwarder”
em situação de campo: Características da máquina, deslocamentos da máquina base; Planejamento
para formação de pilhas; Procedimento para efetuar a carga e descarga. Procedimentos de embarque e
desembarque de máquinas florestais em prancha. Normas técnicas aplicadas ao transporte e manuseio
de cargas e a prevenção e combate a incêndio florestal.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior - Alimentos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Segurança dos alimentos. Doenças transmitidas por alimentos. Boas
práticas de fabricação: princípios gerais do CODEX Alimentarius para higiene de alimentos; Higiene
pessoal; Higiene ambiental, das superfícies, utensílios e equipamentos; Higiene operacional;
Procedimentos de limpeza e desinfecção (PPHO); Controle integrado de pragas – CIP; Controle da água
de abastecimento. Legislação de Boas Práticas para serviço de Alimentação: RDC nº 216/04. Legislação
de Boas Práticas de Fabricação: Portaria SVS/MS nº 326/97 e RDC nº 275/02. O Sistema APPCC.
Processos de produção e manipulação de alimentos. Procedimentos operacionais padronizados (POPs).
Armazenamento sob refrigeração ou congelamento. A ANVISA, suas atribuições e objetivos na área de
alimentos. Legislação sobre bebidas: Decreto nº 6.871/09.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Automação
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos da Eletrotécnica (Eletrostática. Fontes de energia.
Grandezas elétricas e suas unidades de medida. Potência elétrica. Energia elétrica. Instrumentos de
medida (voltímetro, amperímetro, osciloscópio). Leis de Ohm. Leis de Kirchoff. Associação de resistores.
Circuitos de corrente contínua. Indutores. Capacitores. Circuitos RC, RL e RLC. Circuitos de corrente
alternada. Magnetismo e Eletromagnetismo. Transformadores). Acionamento de Dispositivos Atuadores
(Eletricidade Industrial; Pneumática; Hidráulica; Controladores Lógicos Programáveis). Processamentos
de Sinais (Eletrônica Analógica; Eletrônica Digital Microcontroladores; Sensores). Gestão da Manutenção
(Dados técnicos relativos ao processo de automação: temperatura, velocidade, tensão e fluxo; de
equipamentos e de dispositivos. Tipos de manutenção: preventiva, preditiva e corretiva. Plano de
Manutenção. Pontos críticos em sistemas de controle e automação). 5- Equipamentos e Dispositivos
(Dispositivos de calibração: Temperatura, Vazão, Nível, Pressão. Softwares, equipamentos e dispositivos
de controle: características, funcionalidades, módulos de controle, configuração, parâmetros).
Instrumentação e Controle (Variáveis de processo: Pressão; Temperatura; Nível; Vazão; pH.
Condutividade. Cinética química e termoquímica: processos endotérmicos e isotérmicos. Sensores,
Transdutores e Conversores. Válvulas de Controle. Controle de Processos. Tipos de controladores.
Parâmetros P-I-D. Dispositivos Controladores Comerciais. Sintonia de Controladores. Posicionadores
Hidráulicos e Pneumáticos). Sistemas Lógicos Programáveis (Controladores Programáveis - CLP. Sistemas
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Supervisórios e IHM. Redes Industriais). Técnicas de Controle (Diagramas de processo Industrial.
Diagrama de Blocos. Funções de Transferência. Processo contínuo e em batelada. Autorregulação e
curvas de reação. Estabilidade da malha de controle).
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior - Construção Civil
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Topografia (Fundamentos da topografia. Métodos de nivelamento.
Planimetria. Topologia. Representação do relevo. Planos cotados. Curvas de nível. Formas gerais do
modelo topográfico. Nomenclatura das formas do terreno. Emprego da planta Topográfica. Locação da
Obra). Mecânica dos Solos (Solos. Terraplenagem. Infraestrutura. Sondagem). Construção de Edifícios
(Tipos de edificações. Elementos constituintes de uma edificação. Etapas de construção de uma
edificação. Elementos constituintes de um canteiro de obras. Processos construtivos inovadores com
foco na sustentabilidade.). Desenho Técnico de Edificações (Desenho Técnico. Desenho de projetos de
arquitetura de edificações). Projeto Arquitetônico (Etapas do projeto arquitetônico. Desenvolvimento
de projeto arquitetônico. Normas e legislações aplicáveis). Projeto Estrutural (Estrutura de concreto
armado. Concreto. Aço. Alvenaria Estrutural. Esforços internos: força normal, força cortante, momento
fletor e momento torçor. Noção de tensão e deformação. Aplicativos computacionais para projetos
estruturais. Normas e legislações aplicáveis). Instalações Hidráulicas (Exigências regulamentares e
normativas aplicáveis. Instalações prediais de água fria, água quente e esgoto. Sistemas de captação e
reuso de água. Representação gráfica de instalações). Instalações Elétricas e Especiais (Noções de
geração, transmissão e distribuição de energia. Noções de Eficiência Energética. Desenho de instalações
elétricas. Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA. Aterramento. Representação gráfica de
instalações especiais. Materiais e componentes. Normas e legislações aplicáveis.). Projeto Executivo
(Conceitos básicos, planejamento e controle. Normas e procedimentos técnicos.). Documentação
Técnica e Legalização de Projetos (Legislação e normas pertinentes. Documentação técnica e legalização
do empreendimento imóvel. Documentação referente à obra). Processos Construtivos (Instalação da
obra. Locação da obra. Infraestrutura. Superestrutura. Vedações. Instalações. Esquadrias e Ferragens.
Revestimentos. Coberturas. Impermeabilização. Pavimentação. Calafetagem. Patologias. Sistemas
Construtivos: Construção a seco, Banheiro pronto, Forma pronta, Alvenaria estrutural, Armação pronta,
Fachadas, Sistemas pré-moldados.). Materiais e Ensaios Tecnológicos (Classificação, características,
propriedades e principais ensaios dos materiais. Materiais metálicos e suas ligas. Materiais poliméricos.
Materiais cerâmicos e vidros. Aglomerantes. Agregados. Argamassas. Concreto. Critérios de dosagem.
Outros materiais: madeira, pétreos, tintas e vernizes.). Orçamento de Obras (Normalização. Custos de
construção de edificações. Elaboração de planilhas orçamentárias. Composições unitárias dos serviços.
Fatores que afetam os custos de produção. Técnicas para apuração e análise de custos. Composição de
preços.).
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Eletricidade
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Grandezas elétricas: principais grandezas elétricas e suas unidades.
Múltiplos e submúltiplos de unidades elétricas. Circuitos elétricos de corrente contínua: circuitos em
série, em paralelo e mistos; associação de resistores; cálculo de resistores; métodos de análise de
circuitos; capacitores; indutores. Circuitos elétricos de corrente alternada: corrente e tensão senoidais,
valor eficaz, valor de pico, notação fasorial, impedância. Aparelhos de medidas elétricas: amperímetros;
voltímetros, frequencímetros e megômetros; wattímetros. Simbologia elétrica: símbolos de
componentes elétricos; diagramas elétricos. Condutores elétricos: capacidade de condução dos
condutores elétricos; bitola dos condutores; tipos de condutores elétricos. Aterramento: proteção de
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aparelhos; malhas de aterramento; condutor de proteção. Aterramento de equipamentos e de sistemas
para proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Comando e proteção de circuitos elétricos:
fusíveis; disjuntores; contatores e relés. Chaves magnéticas: chave de partida direta, chave
estrela/triângulo, chave compensadora; soft starter e inversor de frequência. Motores elétricos: motor
monofásico; motor trifásico. Luminotécnica: lâmpadas incandescentes; lâmpadas fluorescentes;
lâmpadas de vapor de mercúrio; lâmpadas mistas; instalação de luminárias. Lei de Ohm: cálculo de
circuitos elétricos. Circuitos monofásicos e trifásicos: sistemas de ligações trifásicas; fator de potência.
Transformadores elétricos. Materiais e ferramentas usados em instalações e serviços em eletricidade.
Conceitos básicos de iluminação industrial. Manutenção elétrica. Conhecimento e interpretação de
projetos elétricos. Equipamentos elétricos industriais. Utilização de instrumentos de medição e teste.
Máquinas elétricas: transformadores, máquinas síncronas, máquinas de corrente contínua e motores de
indução. Conceitos básicos de eletrônica analógica, digital, diagramas lógicos, automação industrial,
relés microprocessados, redes e protocolos de comunicação. Norma brasileira ABNT NBR-5410.
Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR-10.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Eletroeletrônica
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Circuitos elétricos: tensão e corrente elétrica; potência elétrica;
resistores; definições e associações; leis de Ohm; leis de Kirchhoff; divisor de tensão e divisor de
corrente; métodos de análises de circuitos; capacitores e indutores: definições e associações; circuitos
RLC. Eletrônica Analógica: diodo semicondutor: definições, circuitos retificadores, grampeadores e
ceifadores; diodo zener – definições e reguladores de tensão zener; transistores bipolares – polarização,
ponto quiescente, reta de carga, estados de saturação e corte; transistores de efeito de campo JFET e
MOSFET – polarizações, estados de saturação e corte. Eletrônica Digital: sistema de numeração e
código; portas lógicas; álgebra booleana; Famílias Lógicas: TTL e CMOS; Circuitos Lógicos combinacionais
e sequenciais; Multiplexadores e demultiplexadores; Memórias. Eletromagnetismo: corrente e tensão
alternada; resistor, indutor e capacitor em corrente alternada; Reatância indutiva e capacitiva;
Impedância: conceito e associação; Circuitos magnéticos; Transformadores monofásicos e trifásicos.
Microprocessadores e microcontroladores: funcionamento básico dos microprocessadores; Arquitetura
padrão de um microprocessador; Linguagem Assembly; Instruções lógicas e aritméticas; Controle de
fluxo de programa; Arquitetura e características gerais dos microprocessadores 8086, 8088, 80286,
80386; Barramentos; Arquitetura e características gerais dos microcontroladores 8051 e 8052.
Máquinas elétricas: princípios de conversão eletromecânica de energia; máquinas elétricas de corrente
contínua e corrente alternada; Máquinas síncronas; Partida de motores trifásicos; Máquinas
assíncronas; Controle de velocidade; Acionamentos; Instalações elétricas: Fatores de projeto; Potência
de alimentação e corrente de projeto; Dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção
pelos critérios da capacidade de corrente e queda de tensão; Dispositivos de manobra e proteção;
Correção de fator de potência utilizando máquinas síncronas e banco de capacitores; Aterramentos de
subestação e de instalação de baixa tensão. Controladores programáveis industriais: Controlador Lógico
Programável – CLP; Classificação dos CLP’s; ferramentas para programação de CLP’s: Comunicação e
Interação com CLP’s: Transdutores; Controles de temperatura, pressão, vazão; Controles do tipo
ON/OFF; Controles do tipo P, I, D e PID. Eletrônica Industrial: semicondutores de potência – diodo;
retificador controlado de silício (Tiristor), GTO, IGBT, Diac, Triac; Circuitos de disparo; Retificadores
controlados e não-controlados; conversores CC/CC; inversores; conversores de frequência; controle de
máquinas CA e CC.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).
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Instrutor de Ensino Superior – Eletrônica
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Circuitos elétricos: tensão e corrente elétrica; potência elétrica;
resistores; definições e associações; leis de Ohm; leis de Kirchhoff; divisor de tensão e divisor de
corrente; métodos de análises de circuitos; capacitores e indutores: definições e associações; circuitos
RLC. Eletrônica Analógica: diodo semicondutor: definições, circuitos retificadores, grampeadores e
ceifadores; diodo zener – definições e regularadores de tensão zener; transistores bipolares –
polarização, ponto quiescente, reta de carga, estados de saturação e corte; transistores de efeito de
campo JFET e MOSFET – polarizações, estados de saturação e corte. Eletrônica Digital: sistema de
numeração e código; portas lógicas; álgebra booleana; Famílias Lógicas: TTL e CMOS; Circuitos Lógicos
combinacionais e sequenciais; Multiplexadores e de multiplexadores; Memórias. Eletromagnetismo:
corrente e tensão alternada; resistor, indutor e capacitor em corrente alternada; Reatância indutiva e
capacitiva; Impedância: conceito e associação; Circuitos magnéticos; Transformadores monofásicos e
trifásicos. Microprocessadores e microcontroladores: funcionamento básico dos microprocessadores;
Arquitetura padrão de um microprocessador; Linguagem Assembly; Instruções lógicas e aritméticas;
Controle de fluxo de programa; Arquitetura e características gerais dos microprocessadores 8086, 8088,
80286, 80386; Barramentos; Arquitetura e características gerais dos microcontroladores 8051 e 8052.
Máquinas elétricas: princípios de conversão eletromecânica de energia; máquinas elétricas de corrente
contínua e corrente alternada; rendimento, torque e conjugado; Máquinas síncronas; Partida de
motores trifásicos em estrela-triângulo; Máquinas assíncronas; Controle de velocidade; Acionamentos.
Instalações elétricas: fatores de projeto; Potência de alimentação e corrente de projeto;
Dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção pelos critérios da capacidade de corrente
e queda de tensão; Dispositivos de manobra e proteção; Correção de fator de potência utilizando
máquinas síncronas e banco de capacitores; Aterramentos de subestação e de instalação de baixa
tensão. Controladores programáveis industriais: Controlador Lógico Programável – CLP; Classificação
dos CLP’s; Ferramentas para programação de CLP’s: Comunicação e Interação com CLP’s: Transdutores;
Controles de temperatura, pressão, vazão; Controle do tipo ON/OFF; Controles do tipo P, I, D e PID;
Eletrônica Industrial: semicondutores de potência – diodo; retificador controlado de silício (Tiristor),
GTO, IGBT, Diac, Triac; Circuitos de disparo; Retificadores controlados e não-controlados; conversores
CC/CC; inversores; conversores de frequência; controle de máquinas CA e CC.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Gestão
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos da Administração (Administração: função, origens,
conceito, objeto; As funções da Administração: planejamento, organização, direção e controle, teorias
administrativas. Organogramas: definição, níveis hierárquicos, linha e assessoria, tipos de
organogramas. Estruturas Organizacionais: conceito, finalidade, processo e critérios de escolha,
estrutura formal e informal, tipos de estruturas, análise e avaliação de estruturas, desafios e
desenvolvimentos organizacionais, departamentalização. Fluxogramas: conceito, característica,
simbologia, tipos e técnicas.). Comunicação Empresarial. Contabilidade e Gestão Financeira (Conceitos
básicos de contabilidade: balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício,
demonstração de fluxo de caixa, receitas, despesas, custos, entre outros. Administração financeira de
curto prazo: capital de giro, alavancagem, noções de análise de investimentos, fontes de financiamento.
Administração orçamentária: orçamento de materiais, mão de obra, vendas, compras). Gestão de
Pessoas (Empregabilidade; Marketing Pessoal. Recrutamento e Seleção. Cultura, Comportamento e
Clima Organizacional. Avaliação de Desempenho. Desenvolvimento de Pessoas; Motivação; Liderança;
Organização de Cargos e Salários). Estatística Aplicada e Gestão da Qualidade (Conceitos de Estatística.
Conceito e dimensões da Qualidade). Rotinas Administrativas (Rotinas administrativas nos sistemas de
Recursos Humanos, Administração Financeira, Administração Comercial, Mercadológica, Princípios do
Marketing - Os 4 P’s do Marketing). Gestão de Custos. Empreendedorismo (Conceitos de
empreendedorismo; Habilidades empreendedoras. Tendências culturais. Plano de negócios: análise
mercadológica e financeira, definição de estratégias de iniciação do negócio; Avaliação do
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empreendimento: indicadores de desempenho). Planejamento estratégico (Principais etapas:
identidade organizacional, análise de cenários, elaboração de estratégias e planos de ações).
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Informática
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos básicos; Conceitos fundamentais sobre processamento de
dados; Sistemas de numeração, aritmética de complementos e ponto flutuante; Organização,
arquitetura e componentes funcionais de computadores; Características físicas dos principais periféricos
e dispositivos de armazenamento secundário; Representação e armazenamento da informação;
Organização lógica e física de arquivos; Arquitetura básica de uma workstation; Conceitos e funções dos
principais softwares básicos e aplicativos; Internet: modelo hipermídia de páginas e elos, World Wide
Web, padrões da tecnologia web, intranets; Programação: Construção de algoritmos (tipos de dados
simples e estruturados, variáveis e constantes, comandos de atribuição, avaliação de expressões,
comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, estruturas de
controle, subprogramação, passagem de parâmetros, recursividade; programação estruturada);
Estrutura de dados: conceitos básicos sobre tipos abstratos de dados, estruturas lineares e não lineares,
contiguidade versus encadeamento, estudo de listas, pilhas, filas, árvores, deques, métodos de busca,
inserção e ordenação, hashing; Orientação a objetos: conceitos fundamentais, princípios de
programação orientada a objetos; Linguagens orientadas a objetos: PHP e Java. Fundamentos de
Sistemas Operacionais: conceito, funções, características, componentes e classificação; Sistemas de
arquivos, facilidades esperadas, diretórios e direitos de acesso, compartilhamento e segurança,
integridade; interrupções: conceito de interrupção, tipos e tratamento; Escalonamento de tarefas:
conceito de processo, estados e identificador, objetivos e políticas de escalonamento; Gerenciamento
de memória: organização, administração e hierarquia de memória, sistemas mono e multiprogramados,
memória virtual; Interfaces gráficas (GUI); Banco de Dados: Conhecimentos em SGBDS, MySQL e SQL
Server. Linguagem SQL; Modelagem de Dados; Modelo Conceitual, lógico e físico. Formais Normais.
Engenharia de Software: Princípios de Engenharia de Software, processos de software, gerenciamento
de projeto de software; qualidade de software e teste de software. Modelagem de Sistemas: Principais
diagramas UML (Classe, Atividade, Sequência, Casos de Uso, Estado, Objetos). Análise de Requisitos,
Ferramentas Case. Ferramentas para controle de versão de código: (GIT, CVS E SVN); Métodos Ágeis: XP
E SCRUM. Padrões de Projetos: GoF E GRASP. Conhecimento em Linguagens de programação: (C, C++,
JAVA, PHP, JAVASCRIPT e C#). Conhecimento em HTML e CSS.Desenvolvimento Web: JPA e JSF e EJB.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior - Informática (Rede)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Redes Locais: Topologia física e lógica, conceitos de comunicação,
meios de transmissão, padrão de comunicação; Protocolos LAN/MAN/WAN, switching: definições e
equipamentos. Protocolos de roteamento; roteadores: definições e equipamentos; redes sem fio;
Classificação dos sistemas operacionais de redes; Dimensionamento de servidores; Instalação e
configuração de servidores e clientes; Administração de servidores; Serviços de distribuição dinâmica de
IP; Serviços de diretório, Serviços de armazenamento de arquivo, gerenciamento de acessos dos
usuários; Estratégias de backup; Técnicas de manutenção do servidor; Normas técnicas de segurança na
instalação e manutenção de equipamentos de informática. Administração de Serviços de Internet:
Intranet e extranet: definições; Instalação, configuração e administração de serviços: de Nomes (DNS),
WEB (HTTP), FTP, correio eletrônico (POP, SMTP e IMAP); Gerenciamento (SNMP) acesso remoto;
Integração de serviços Internet. Segurança em Redes: Definições e características; Técnicas de
criptografia e certificação digital; Configuração e administração de Firewall e servidores Proxy; Antivírus:
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definições e características; Controle de transações eletrônicas; Canais seguros de comunicação (VPN);
Análise de risco; Testes de intrusão; Normalização; Administração de planos de contingência;
Investigação de crimes computacionais; Aspectos legais de administração de serviços; Controle de
acesso físico e lógico. Infraestrutura de Redes: Cabeamento Estruturado: normalização; Subsistemas;
Cabeamento metálico, Elementos; Hardware de conexão; Ferramentas; Testes e certificações;
Cabeamento em fibra óptica: princípios de transmissão e elementos do cabeamento; Administração e
documentação da infraestrutura; Normas técnicas de segurança na instalação e manutenção de
equipamentos de informática; Princípios e normas de segurança do trabalho.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Logística
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de administração; Relações interpessoais, éticas e sociais;
Logística integrada: suprimentos, distribuição, supply chain; Operação de terminais e armazéns;
Movimentação, acondicionamento e embalagem; Compras, processamento de pedidos e controle de
estoques; Planejamento e gestão do transporte; Noções de custos logísticos; Tecnologia da Informação
aplicada à logística; Planejamento, definição e avaliação do nível de serviço logístico; Logística
internacional.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Metalmecânica
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Grandezas elétricas: principais grandezas elétricas e suas unidades.
Circuitos elétricos de corrente contínua: circuitos em série, em paralelo e mistos; associação de
resistores; cálculo de resistores; métodos de análise de circuitos; capacitores; indutores. Circuitos
elétricos de corrente alternada: corrente e tensão senoidais, valor eficaz, valor de pico, notação fasorial,
impedância. Aparelhos de medidas elétricas: amperímetros; voltímetros, frequencímetros e
megômetros; wattímetros. Simbologia elétrica: símbolos de componentes elétricos; diagramas elétricos.
Desenho Técnico Elétrico; Condutores elétricos: capacidade de condução dos condutores elétricos;
bitola dos condutores; tipos de condutores elétricos. Aterramento: proteção de aparelhos; malhas de
aterramento; condutor de proteção. Aterramento de equipamentos e de sistemas para proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA). Comando e proteção de circuitos elétricos: fusíveis; disjuntores;
contatores e relés. Chaves magnéticas: chave de partida direta, chave estrela/triângulo, chave
compensadora; soft starter e inversor de frequência. Motores elétricos: motor monofásico; motor
trifásico. Luminotécnica: lâmpadas incandescentes; lâmpadas fluorescentes; lâmpadas de vapor de
mercúrio; lâmpadas mistas. Lei de Ohm: cálculo de circuitos elétricos. Circuitos monofásicos e trifásicos:
sistemas de ligações trifásicas; fator de potência. Transformadores elétricos. Materiais e ferramentas
usados em instalações e serviços em eletricidade. Conceitos básicos de iluminação industrial.
Manutenção elétrica. Conhecimento e interpretação de projetos elétricos. Equipamentos elétricos
industriais. Utilização de instrumentos de medição e teste. Máquinas elétricas: transformadores,
máquinas síncronas, máquinas de corrente contínua e motores de indução. Automação industrial, relés
microprocessados, redes e protocolos de comunicação. Norma brasileira ABNT NBR-5410. Segurança em
instalações e serviços em eletricidade, NR-10.
Hidráulica: líquido sob pressão, grupo de acionamento hidráulico; Atuadores, válvulas de fluxo,
direcionais hidráulicas e pneumáticas; Pneumática: gases, ar comprimido, tubulação unidades
geradoras de ar comprimido; Eletropneumática / Eletro-hidráulica: componentes dos circuitos elétricos,
circuitos eletropneumáticos e eletro-hidráulico;
Processos de fabricação mecânica: Conformação e usinagem – velocidades de avanço e corte.
Ferramentas e Fluidos de corte. Formação de cavacos. Cálculos do número de dentes de engrenagens e
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diâmetro e canais de polias. Desenho técnico mecânico. Tipos de manutenção (preventiva, preditiva e
corretiva) e lubrificação (óleos e graxas). Elementos de máquinas. Tecnologia mecânica (tipos e
características dos materiais, normas técnicas de padronização). Ajustagem de bancada de manutenção
(processo de limagem, técnicas de traçagem, processo de furação e roscamento, corte, curvas e dobras
de material fixo, técnica de recuperação de furos). Processo de fabricação CNC. Metrologia Industrial
(aparelhos analógicos e digitais), unidades, conversões, uso de aparelhos. Tolerâncias Dimensionais e
geométricas. Normalização. Rugosidade Superficial. Utilização de polias e suas relações para aplicação
em processos de elevação e controle de velocidades. Fontes de energia para soldagem. Processos de
soldagem a arco elétrico, a gás e plasma. Controle de deformações na soldagem. Parâmetros de
soldagem. Preparação de juntas. Controle visual e dimensional das soldas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Química
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos Físicos, Químicos e Biológicos (Fundamentos Físicos:
Grandezas físicas. Fundamentos Químicos: Matéria, Estrutura atômica, Classificação periódica dos
elementos, Ligações químicas, Interações intermoleculares, Reações químicas inorgânicas, Propriedades
químicas, Funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), Definição e histórico de compostos do
carbono, Classificação das cadeias carbônicas, Forças intermoleculares, Hidrocarbonetos. Fundamentos
Biológicos: Conceitos de biologia e de microbiologia. Grupos de Micro-organismos: Bactérias, Vírus,
Fungos e Leveduras, Enzimas). Fundamentos das Técnicas Laboratoriais (Segurança Laboratorial:
Normas de saúde e segurança: NR6 - EPI e EPC; NR 15 – Riscos Químicos, Biológicos e Físicos; NR 26 –
Sinalização de Segurança; Manuseio e armazenamento de produto químico – Fichas Técnicas de
Produtos Químicos (FISPQ) e Fichas de Emergências (FE). Boas Práticas Laboratoriais (BPL): Termos
técnicos laboratoriais; materiais e utensílios: Desinfecção e esterilização. Equipamentos, Materiais,
Utensílios e Reagentes. Procedimentos e Técnicas Laboratoriais: Execução dos procedimentos; Resíduos
(conceitos, tipos, disposição e descarte)). Fundamentos a Processos Químicos (Tecnologias dos
Processos Químicos: Conceito; Estudo de processos químicos; Segmentos e unidades de processamento
(matérias-primas, produtos, insumos e utilidades). Boas Práticas de Fabricação (BPF): Conceito e
finalidade, Normas vigentes referentes ao segmento. Segurança e Saúde no Processo Industrial Químico:
Riscos químicos, físicos e biológicos no trabalho). Química Aplicada a Processos Químicos (Química
Inorgânica; Química Orgânica; Físico-química). Análises Químicas (Técnicas de Amostragem; Estudos das
dispersões; Coloides; Soluções; Análises Qualitativas e Quantitativas; Normas de descartes de resíduos).
Análises Instrumentais (Técnicas de Amostragem; Metrologia Aplicada; Análise Instrumental: Normas e
procedimentos; Boas Práticas de Laboratórios; Métodos espectro analíticos, eletroanalíticos e
cromatográficos; Análise dos resultados; Registros; Normas de descartes de resíduos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior – Refrigeração
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Refrigeração mecânica, alternativas à refrigeração mecânica, Ciclo de
refrigeração a compressão de vapor, Diagrama de fluxo através dos componentes fundamentais,
Diagrama pressão-entalpia, Sistemas de refrigeração direta e indireta, Designação numérica, Fluidos
refrigerantes, Seleção de um fluido, Fluidos frigorigéneos secundários, Relações pressão-temperatura,
Pressão e sucção e temperatura correspondente, Pressão de descarga e temperatura correspondente,
Evaporador, Efeito de refrigeração, Transmissão térmica no evaporador, Área do evaporador, Caudal de
ar a refrigerar, Seleção de um evaporador, Compressor, Tipos de compressor.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
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Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior - Redação Técnica
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Compreensão e interpretação de textos verbais, não-verbais,
informativos, publicitários e literários português/ inglês. Textualidade: coesão e coerência. Funções da
linguagem. A intertextualidade na leitura e na produção de textos. Tipologia textual. Variação linguística:
emprego da linguagem formal e informal. Aspectos morfossintáticos e semânticos da língua: emprego
das Classes de palavras, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase,
pontuação gramatical e estilística. A semântica e estilística da frase: noção de conotação, denotação,
polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambiguidade, figuras de linguagem. Elementos
de comunicação. Técnicas de resumo, redação, relatório técnicas de argumentação, tipos de
correspondências, oficio, comunicação interna, requerimento, carta comercial/ correspondência
eletrônica, tipos de pesquisa: bibliográfica, pesquisa em publicações eletrônica, pesquisa de campo,
apresentação do resultado de pesquisa, conforme ABNT. Técnicas de elaboração de artigos técnicos
segundo ABNT.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Instrutor de Ensino Superior - Segurança do Trabalho
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios de saúde, meio ambiente e segurança do trabalho:
Desenvolvimento industrial. Responsabilidade socioambiental Qualidade de Vida. Terminologia técnica:
Desvio. Incidente. Perigo. Risco. Acidente. Acidentes de trabalho: Definição. Causas. Técnica. Legal.
Aspectos sociais e ambientais. Consequências. Análise de acidentes. Reabilitação profissional. Princípios
preventivos: Teoria de Frank Bird, “pirâmide” . Estudos de J. Reason, “Queijo suíço”. Legislação e
normas: Constituição Federal do Brasil. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Saúde e Segurança do Trabalho.
Documentação de saúde e segurança do trabalho: Aplicabilidade e tipos. Tecnologias em saúde e
segurança do trabalho: Evolução industrial. Inovação. Riscos e controles. Programas de prevenção.
Higiene ocupacional: Princípios. Terminologia técnica. Grupos homogêneos de exposição a riscos
ambientais. Inspeção de segurança: Definição. Tipos. Relatórios. Verificação. Desvios e erros.
Planejamento. Lista de Verificação – check list. Registro. Meios para divulgação de informações. Gestão
de emergências: Definição. Emergência. Identificação de Cenário. Plano de Emergência. Simulados.
Sinalização. Brigadas de Emergência. Primeiros Socorros: tipos, procedimentos, técnicas para remoção e
transporte de acidentados. Equipamentos de proteção: Definição. Tipos (Individual – EPI, coletivo - EPC).
Equipamentos de prevenção e combate a incêndios. Aplicações. Validade. Manutenção de
equipamentos. Utilização. Acidentes: Definição legal e técnica. Tipos. Características. Causas. Custos.
Agentes. Consequências. Doenças ocupacionais do trabalho. Definição de desvio. Definição de incidente.
Perícia judicial. Riscos: Definição. Tipos (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais).
Análise de riscos: Definições. Desvio de risco. Perigo. Ferramentas. Árvore de causas. Diagrama de
causas e efeitos. Análise do tipo e efeito de falha – FMEA. HAZOP. Análise preliminar de risco – APR.
Ergonomia. Administração em saúde e segurança do trabalho. Programas de saúde e segurança do
trabalho.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Processo Seletivo SENAI Nº 001/2016

Página 51

Profissional de Suporte Administrativo - Serviço de Motorista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro: Capítulos II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Anexos I e II. Resoluções do CONTRAN N.º 26, 36, 53, 82, 108, 160, 333 e
370. Sinais sonoros e gestos dos Agentes de Trânsito e dos Condutores. Conhecimento de defeitos
simples do motor. Procedimento correto para economizar combustível. Cuidados necessários para
conservar o veículo em boas condições mecânicas. Sistema de freios. Defeitos simples do sistema
elétrico. Identificação e uso de ferramentas e instrumentos relacionados às atividades inerentes ao
cargo. Noções de primeiros socorros. Noções de Direção Defensiva. Noções sobre Direitos e Garantias
Fundamentais. Noções sobre cidadania. Noções sobre Higiene e Segurança no Trabalho. Qualidade,
saúde e proteção ao meio ambiente. Relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização.
Ética no trabalho. Trabalho em equipe. Comportamento profissional: atitudes no serviço,
comunicabilidade, apresentação, atenção, interesse, liderança, motivação, cortesia, tolerância,
discrição, objetividade. Conhecimento de softwares de navegação e utilização de GPS.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Profissional de Suporte Administrativo - Serviço Especializado – Manutenção
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização, segurança e higiene do trabalho. Noções básicas sobre
tensão elétrica e corrente elétrica. Potência elétrica; unidades de medidas elétricas; levantamento de
cargas de iluminação e tomadas; disjuntores e quadros de distribuição; circuitos elétricos de iluminação
e tomadas; padrão de entrada; simbologia gráfica, leitura interpretação de croquis e desenhos;
eletrodutos e acessórios para instalações elétricas; condutores elétricos; condutor de proteção-fio terra;
instalação do fio terra; os aparelhos elétricos e as tomadas; ferramentas e instrumentos utilizados na
execução e manutenção de instalações elétrica; execução, montagem, manutenção e reparação de
instalações elétricas de baixa tensão.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Profissional de Suporte Administrativo - Serviços Administrativos – Pessoa com Deficiência
PcD
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Compreensão e interpretação de textos: verbais, não verbais,
informativos, publicitários e literários. Concepções de linguagem. Língua, fala e discurso. Variação
linguística: emprego da língua formal e informal; Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Reais. Operações com números naturais. Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem.
Juros. Representação decimal de número real. Potenciação e Radiciação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Profissional de Suporte Técnico - Técnico Administrativo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo Administrativo e as funções básicas da administração;
Planejamento Estratégico: definição, importância, princípios, metas, indicadores, características, etapas,
vantagens e resultados; Direcionamento Organizacional: missão, visão, objetivos e políticas;
ORGANIZAÇÃO: Definição, objetivos e princípios; Estrutura Organizacional e departamentalização;
Organograma e fluxograma; Comunicação; Motivação; Liderança; Coordenação. Processo grupal nas
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organizações, trabalho, formação e desenvolvimento de equipes; ARQUIVO: Fases, técnicas, sistemas e
métodos de arquivamento. PROTOCOLO: Finalidade, objetivos, recebimento, análise, triagem,
classificação, registro, distribuição e controle de documentos e processos. Noções de construções e
interpretação de tabelas e gráficos estatísticos; Documentos administrativos: características e situação
de utilização dos seguintes documentos: ata, carta, declaração, despacho, memorando, ofício, ordem de
serviço, parecer, portaria, relatório e requerimento. Ética aplicada ao trabalho: Distinção entre ética e
moral, campo da ética, solução ética de problemas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).

Profissional de Suporte Técnico - Técnico Administrativo – Almoxarifado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Operações logísticas: planejamento, implementação da armazenagem
e gestão de estoques: recursos, prazos, responsabilidades e riscos. Entrada de Materiais. Estocagem de
materiais. Localização de Materiais. Transporte e distribuição de material. Organização de áreas;
movimentação de cargas e mercadorias; compatibilidade. Segurança no trabalho e de preservação
ambiental. Controle de estoques. Classificação de Materiais. Reposição de mercadorias. Estoque
máximo. Controle e redução de perdas. Conhecimentos de inventário rotativo de estoque; controle de
recebimento e expedição de mercadorias.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos de informática, hardware e software. Ambientes operacionais
Windows: organização de arquivos e pastas, funcionamento de programas, painel de controle.
Aplicativos para ambiente Windows: processador de texto (Word), planilha eletrônica (Excel), editor de
apresentação (Power Point). Conceitos de internet: protocolos Web (http e https), navegação na
internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na internet. Correio Eletrônico.(Gmail).
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ANEXO III - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Na etapa de Entrevista, o candidato será avaliado quanto aos aspectos técnicos (conhecimentos e experiência
profissional) e aspectos comportamentais (habilidades e atitudes exigidas para o cargo).
Após a entrevista, o candidato será pontuado em cada uma das competências predefinidas pelos entrevistadores,
considerando o nível de proficiência apresentado durante a avaliação, conforme tabela abaixo:

ESCALA

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Atende com destaque

Supera expectativas na
apresentação da competência.

1,00

Atende plenamente

Apresenta a competência em nível
compatível ao padrão requerido.

0,75

Atende parcialmente

Apresenta indicativos da
competência, porém, em nível
abaixo do padrão requerido.

0,50

Não atende

Não apresenta indicativos da
competência.

0,00

A nota final da etapa de Entrevista será obtida pelo seguinte cálculo:
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ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE
SE DECLARA PORTADOR

REQUERIMENTO
Ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
___________________________________________________________________________, candidato (a) inscrito
(a) no Processo Seletivo SENAI Edital xxxxxxxxx, portador do CPF ______________________, RG
______________________
residente
no(a)__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________,Bairro________________________________________Cidade___________________
____________________________________, fones (____)____________________, requer:
( ) Comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a espécie e o
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência). Deficiência:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( ) Solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Processo Seletivo
conforme laudo ou atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado requerido:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) Solicitar atendimento diferenciado para gestante/lactante.
Atendimento diferenciado requerido:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Confirmo a veracidade das informações fornecidas.
________________________, ________ de ______________________________ de ________.

______________________________________________________________________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA

DECLARAÇÃO
Eu,__________________________________________________________________________RG
_______________________________declaro

abrir

mão

da

vaga

para

nº
o

cargo

de

__________________________________________________________, regido pelo Processo Seletivo nº 001/2016
do SENAI/MA, em virtude de não ter disponibilidade.

SÃO LUÍS/MA, ________ de _________________________de 2016.

_______________________________________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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ANEXO VI
FORMULÁRIO DE RECURSO
Nome do Candidato: ____________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________________
Telefone:_____________________________________________________________________________
Cargo Pretendido:______________________________________________________________________
Razões do Recurso (Justificativa do Candidato)

Parecer
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