
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
EDITAL N° 02/2015, DE 24 DE MARÇO DE 2015 

 
 

 PROCESSO SELETIVO EXTERNO  
 

UNIDADE TERESINA – MIGUEL SADY 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) 
ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 

JORNADA 
VAGAS 

A-01 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO E 
COMERCIO - 
ECONOMIA) 
 

Graduação em 
Economia; experiência 
profissional docente, 
comprovada, na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

A-02 INSTRUTOR 
HORISTA (TURISMO 
/HOSPITALIDADE - 
TURISMÓLOGO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência ou pós 
graduação comprovada 
na área de eventos. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

A-03 INSTRUTOR 
HORISTA 
(TURISMO/HOSPITAL
IDADE - 
COZINHEIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
área de 
Turismo/Hospitalidade -  
Cozinheiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

A-04 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área da Beleza – 
Cabeleireiro. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

Cadastro 
de 

Reserva 



 
 
 
 

estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

produtividade 
 

A-05 INSTRUTOR 
HORISTA 
(SEGURANÇA DO 
TRABALHO) 
 

Graduação em 
Engenharia do trabalho; 
Tecnólogo do Trabalho 
ou Enfermagem do 
trabalho; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Saúde – 
segurança do trabalho. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

A-06 INSTRUTOR 
HORISTA (SAÚDE - 
RADIOLOGIA) 

Graduação em 
Radiologia; experiência 
profissional  comprovada 
na área da Saúde - 
Radiologia. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

A-07 INSTRUTOR 
HORISTA (SAÚDE - 
PODOLOGIA) 

Graduação em qualquer 
área do conhecimento;  
experiência profissional 
comprovada na área da 
Saúde - Podologia. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

A-08 INSTRUTOR 
HORISTA (SAÚDE - 
ENFERMAGEM) 

Graduação em 
Enfermagem;  
experiência profissional 
comprovada na área da 
Saúde - Enfermagem. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

A-09 INSTRUTOR HORISTA 
(MEIO AMBIENTE) 
 

Graduação em 
Tecnólogo do Meio 
Ambiente ou Engenheiro 
Ambiental; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Meio 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 

01 



 
 
 
 

Ambiente. 
 

Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

horas mensais fixa + 
produtividade 

 
A-10 INSTRUTOR HORISTA 

(LINGUA DE SINAIS – 
LIBRAS - TRADUÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente  
comprovada, no 
segmento 
Idiomas/LIBRAS. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE TERESINA – SEVERINO RAMOS BRASIL 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) 
ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 

JORNADA 
VAGAS 

B-01 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PROGRAMAÇÃO 
WEB) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional  comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 
 
 

B-02 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
REDES DE 
COMPUTADORES) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 
 
 

B-03 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PROGRAMAÇÃO DE 
JOGOS) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 



 
 
 
 

B-04 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, 
NOTEBOOKS, 
NETBOOKS E 
TABLETS) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

B-05 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
CAD DESIGN) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE TERESINA – MIGUEL ROSA 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) 
ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 

JORNADA 
VAGAS 

C-01 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
INGLESA – PÚBLICO 
ADULTO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional  docente 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

C-02 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
INGLESA – PÚBLICO 
INFANTIL E JUVENIL) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

02 

 
 
 



 
 
 
 
UNIDADE TERESINA – CLODOALDO FREITAS 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) 
ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 

JORNADA 
VAGAS 

D-01 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
BÁSICA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE TERESINA – PARQUE PIAUÍ 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) 
ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 

JORNADA 
VAGAS 

E-01 INSTRUTOR 
HORISTA (ARTES-
DANÇA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional na área 
objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

E-02 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

E-03 INSTRUTOR 
HORISTA (MODA - 
COSTUREIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento 
Moda/Costureiro. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

 
 



 
 
 
 
UNIDADE PARNAÍBA/LUIS CORREIA 

F-01 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO E 
COMERCIO) - 
PSICOLOGIA; 
RECURSOS 
HUMANOS; DIREITO) 

Graduação em 
Psicologia;   Recursos 
Humanos ou Direito;  
experiência profissional 
docente comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

F-02 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
REDES DE 
COMPUTADORES) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

F-03 INSTRUTOR HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PRODUÇÃO 
GRÁFICA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

F-04 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
CAD DESIGN) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

F-05 INSTRUTOR HORISTA 
(BELEZA - 
CABELEIREIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional  comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 

01 



 
 
 
 

Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte.  

F-06 INSTRUTOR HORISTA 
(TURISMO/HOSPITALI
DADE - 
COZINHEIRO/CONFEI
TEIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento 
Turismo/Hospitalidade - 
Cozinheiro/Confeiteiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

F-07 INSTRUTOR HORISTA 
(LINGUA DE SINAIS – 
LIBRAS - TRADUÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente 
comprovada no 
segmento 
Idiomas/LIBRAS. 

 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE CAMPO MAIOR 

G-01 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO E 
COMERCIO - 
ADMINISTRAÇÃO; 
MARKETING; 
PSICOLOGIA; 
RECURSOS 
HUMANOS)  

Graduação em 
Administração; 
Marketing; Psicologia ou 
Recursos Humanos;  
experiência profissional 
docente comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

G-02 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
BÁSICA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

G-03 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
REDES DE 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 

Cadastro 
de 

Reserva 



 
 
 
 

COMPUTADORES) 
 

Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

 
Jornada de 6 (seis) 

horas mensais fixa + 
produtividade 

 
G-04 INSTRUTOR 

HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PRODUÇÃO 
GRÁFICA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reseva 
 
 

G-05 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PROGRAMAÇÃO 
WEB) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 
 

 

G-06 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
INGLESA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

G-07 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

G-08 INSTRUTOR 
HORISTA (MODA - 
COSTUREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Moda – 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 

01 



 
 
 
 

Costureiro. Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

 
Jornada de 6 (seis) 

horas mensais fixa + 
produtividade 

 
G-09 INSTRUTOR 

HORISTA 
(SEGURANÇA DO 
TRABALHO) 
 

Graduação em 
Engenharia do trabalho; 
Tecnólogo do Trabalho 
ou Enfermagem do 
trabalho; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Saúde – 
segurança do trabalho. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE PICOS 

H-01 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO E 
COMERCIO – 
ECONOMIA E 
DIREITO) 
 

Graduação em Economia 
ou Direito; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

H-02 INSTRUTOR HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PRODUÇÃO 
GRÁFICA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

H-03 INSTRUTOR HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PROGRAMAÇÃO 
WEB) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 



 
 
 
 

H-04 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
CAD DESIGN) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

H-05 INSTRUTOR HORISTA 
(LINGUA INGLESA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

H-06 INSTRUTOR HORISTA 
(BELEZA - 
CABELEIREIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

H-07 INSTRUTOR HORISTA 
(SEGURANÇA DO 
TRABALHO) 
 

Graduação em 
Engenharia do trabalho; 
Tecnólogo do Trabalho 
ou Enfermagem do 
trabalho; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Saúde – 
segurança do trabalho. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 

H-08 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
DE SINAIS – LIBRAS - 
TRADUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação, segmento 
Idiomas/LIBRAS. 
 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 



 
 
 
 
UNIDADE VALENÇA DO PIAUÍ 

I-01 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
INGLESA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

I-02 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

I-03 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PRODUÇÃO 
GRÁFICA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
UNIDADE FLORIANO 

J-01 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO 

K-01 INSTRUTOR 
HORISTA (LINGUA 
INGLESA) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional docente, 
comprovada na 
Educação. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

K-02 INSTRUTOR HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PRODUÇÃO 
GRÁFICA) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

K-03 INSTRUTOR HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
PROGRAMAÇÃO 
WEB) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

K-04 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
CAD DESIGN) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
na área objeto. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

K-05 INSTRUTOR 
HORISTA (BELEZA - 
CABELEIREIRO) 
 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Beleza – 
Cabeleireiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 

01 



 
 
 
 

Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte.  

K-06 INSTRUTOR 
HORISTA (MODA - 
COSTUREIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional comprovada 
no segmento Moda – 
Costureiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

K-07 INSTRUTOR 
HORISTA 
(TURISMO/HOSPITAL
IDADE  - 
COZINHEIRO) 

Graduação em qualquer 
área; experiência 
profissional  comprovada 
no segmento 
Turismo/Hospitalidade - 
Cozinheiro. 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo SENAC/PI, 
mediante planejamento didático; 
Assessorar a Supervisão de Cursos e Coordenação Pedagógica na construção 
de projetos e instrumentos didáticos diversos; 
Elaborar/Revisar instrumentais didáticos; 
Participar de programas de formação/aperfeiçoamento oferecidos pelo SENAC; 
Possuir disponibilidades para viagens a serviço/treinamento dentro e fora do 
estado; 
Atuar em eventos e feiras dos quais o SENAC tome parte. 

R$18,40 hora/aula + 
DSR (Descanso 

Semanal Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa + 

produtividade 
 

01 

 


