
 

Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife – PE
3413 6723 / 6775

Recife, 5 de Fevereiro de 2018 

Senac Pernambuco abre processo seletivo para preenchimento da vaga 

temporária de Auxiliar de Serviços I, de acordo com as informações descritas 

abaixo:  

 

Unidade 
Contratante 

UEP – Petrolina 

Cargo Auxiliar de Serviços I 

Vaga 01 

Regime de 
Contratação 

CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) 

Requisitos Nível fundamental completo e residir na Região. 

 
Atribuições: 
 
Efetuar a limpeza e conservação das instalações e equipamentos dos 
ambientes de trabalho e da área externa; Executar tarefas manuais simples 
que exijam esforço físico; Varrer vias e logradouros públicos; Auxiliar na 
montagem de palanques ou andaimes; Efetuar o abastecimento de água e 
copos descartáveis nas unidades; Carregar e descarregar móveis e 
equipamentos e materiais diversos em veículos; Transportar equipamentos 
áudio visual em sala de aula, sob orientação; Efetuar montagem e 
desmontagem dos ambientes nos eventos internos e externos; Efetuar coleta 
de lixo em geral em transporte para depósito em recipiente próprio; Controlar 
os produtos de limpeza relativos às suas atividades, bem como indicar a 
necessidade de reposição para compra ou pedido; Lavar e guardar utensílios e 
equipamentos de copa e cozinha bem como limpa-la e higieniza-la; Zelar pela 
guarda e conservação dos materiais e equipamentos. Executar outras 
atividades inerentes à natureza do cargo. 
    
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, e posteriormente, participar da prova escrita de 
português e entrevista com o gestor da área. 

http://www.pe.senac.br/trabalhe-conosco/
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 Conteúdo Programático: Língua Portuguesa - Compreensão, interpretação e 
reescrita de textos e fragmentos textuais; ortografia oficial; acentuação 
gráfica; emprego do sinal indicativo de crase; processo de estrutura e 
formação das palavras; significado e utilização das palavras; conjugação de 
verbo; pontuação; figura de linguagem; frase, oração e período; sujeito e 
predicado; coesão e coerência; construção de texto 
dissertativo argumentativo; novo acordo ortográfico da língua portuguesa. 
  
O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para o cargo e para a contratação. 
 
 


