Recife, 06 de Fevereiro de 2018
Senac Pernambuco abre processo seletivo para preenchimento da vaga de
Analista de Compras, de acordo com as informações descritas abaixo:
Unidade
Contratante
Cargo
Vaga
Regime de
Contratação

Recife
Analista de Compras
01
CLT (Consolidação das Leis de Trabalho)
Nível superior completo em Administração de
Empresa, Economia, Ciências Contábeis ou Direito,
Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na
atividade, em especial, elaboração de Termos de
Referência e da fase interna dos processos
licitatórios.

Requisitos

Atribuições:
Realizar levantamento de documentação necessária para elaboração de
projetos visando atender às exigências de empresas/instituições que apoiam
financeiramente as atividades do Senac/PE; realizar pesquisas de preço no
mercado para formalização de contratações, atendendo às normas dos
parceiros que repassam recursos financeiros para a execução de projetos;
elaborar termos de referência e parecer para Dispensa de Licitação de acordo
com as exigências dos parceiros que repassam recursos financeiros para
execução de projetos; apoiar no gerenciamento de Convênios e Contratos de
Repasses Financeiros e acompanhamento das ações de celebração dos
acordos (contratos e convênios), da execução orçamentária e financeira;
elaborar a Prestação de Contas de convênios e contratos de projetos geridos
pelo Senac com empresas privadas e públicas, entidades e instituições
financiadores, com foco na legislação específica de cada entidade; elaborar
justificativas, com base na legislação de convênios de cada apoiador, em
resposta às notificações emanadas dos financiadores, após as análises das
prestações de contas parciais e finais; auxiliar no controle das despesas de
natureza administrativa, previstas no projetos geridos pelo Senac, que tem
como objetivo o ressarcimento dos custos operacionais frente aos parceiros;
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registrar, de acordo as exigências de cada órgão/entidade/instituição, todos
os procedimentos de execução realizados, quais sejam: licitações, contratos,
documentos liquidados, pagamentos e ingressos de recursos, bem como a
geração de todos os relatórios de execução; executar outras tarefas
correlatas, conforme necessidades e orientação superior, compatível com a
sua função.
Candidatos(as) que se encaixam ao perfil da vaga, favor realizar cadastro no
nosso banco de dados, trabalhe conosco, através do
link http://www.pe.senac.br/trabalhe-conosco/, no período de 06 à 09 de
fevereiro de 2018. Os candidatos com o perfil do cargo serão convocados,
para entregar os documentos comprobatórios dos requisitos mínimos
exigidos para o cargo.
O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
para o cargo e para a contratação.
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