
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
EDITAL N° 02/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 

 
 PROCESSO SELETIVO EXTERNO  

CEP “MIGUEL SADY” - UNIDADE TERESINA 
CÓDIGO CARGO 

(PROFISSIONAL) 
PRÉ-REQUISITOS 

(PERFIL) PARA 
HABILITAÇÃO NO 

CARGO PRETENDIDO 

ATRIBUIÇÕES SALÁRIO/ 
JORNADA 

VAGAS 

A-01 INSTRUTOR 
HORISTA - 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
 

Graduação em 
Ciências Contábeis; 
experiência 
profissional docente 
na área Tributária e 
Fiscal comprovada  

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

Cadastro 
de 

Reserva 

A-02 INSTRUTOR 
HORISTA – LÍNGUA 
DE SINAIS – LIBRAS 
– TRADUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

A-03 INSTRUTOR 
HORISTA – BELEZA 
– MAQUIADOR 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 



 
 
 
 

A-04 INSTRUTOR 
HORISTA (SAÚDE - 
PODOLOGIA) 

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

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

A-05 INSTRUTOR 
HORISTA 
(TURISMO/HOSPIT
ALIDADE - 
COZINHEIRO/CONF
EITEIRO) 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

A-06 INSTRUTOR 
HORISTA 
(SEGURANÇA DO 
TRABALHO) 
 

Graduação em 
Engenharia ou 
Enfermagem , 
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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

CEP “MIGUEL ROSA” - UNIDADE TERESINA 
B-01 INSTRUTOR 

HORISTA – LÍNGUA 
INGLESA – 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 

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 

R$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 

02 



 
 
 
 

PÚBLICO INFANTIL 
E JUVENIL 
 
 

profissional docente 
comprovada em língua 
Inglesa. 

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. 

Remunerado) 
 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

B-02 INSTRUTOR 
HORISTA – LÍNGUA 
INGLESA – 
PÚBLICO ADULTO 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional docente 
comprovada em língua 
Inglesa. 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

CEP “SEVERINO RAMOS BRASIL” - UNIDADE TERESINA 
C-01 INSTRUTOR 

HORISTA – 
COMUNICAÇÃO – 
FOTOGRAFIA 
 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional 
comprovada em 
fotografia. 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

C-02 INSTRUTOR 
HORISTA 
(INFORMÁTICA – 
CAD DESIGN) 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional 
comprovada na área 
AutoCad e/ou 
Sketchup. 

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$23,00 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.  

CEP “AUDIR LAGES” - UNIDADE TERESINA 
D-01 INSTRUTOR 

HORISTA (GESTÃO 
E COMERCIO) - 
ADMINISTRAÇÃO; 
RECURSOS 
HUMANOS; 
DIREITO) 

Graduação em 
Administração;   
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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

CR 

D-02 INSTRUTOR 
HORISTA – LÍNGUA 
INGLESA – 
PÚBLICO ADULTO 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional docente 
comprovada em 
Língua Inglesa. 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

D-03 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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

CEP “GASPARINO FERREIRA DOS SANTOS” - UNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO 

E-01 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO 
E COMERCIO) – 

Graduação em 
Administração ou   
Recursos Humanos;  

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

R$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 

01 



 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS 

experiência 
profissional docente 
comprovada na 
Educação. 

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. 

Remunerado) 
 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

E-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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

E-03 INSTRUTOR 
HORISTA – LÍNGUA 
INGLESA  

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional docente 
comprovada em 
Língua Inglesa. 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

CEP “JOSÉ ALMIR DE SÁ” - UNIDADE PICOS 
F-01 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; 

R$23,00 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-02 INSTRUTOR 
HORISTA (SAÚDE – 
NUTRIÇÃO) 

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

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

CEP “ANTONIO AUGUSTO DA PAZ” - UNIDADE CAMPO MAIOR 
G-01 INSTRUTOR 

HORISTA (GESTÃO 
E COMERCIO) - 
ADMINISTRAÇÃO; 
RECURSOS 
HUMANOS; 
DIREITO) 

Graduação em 
Administração;   
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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

G-02 INSTRUTOR 
HORISTA – LÍNGUA 
INGLESA 

Graduação em 
qualquer área; 
experiência 
profissional docente 
comprovada em 
Lingua Inglesa. 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

CEP “ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE” - UNIDADE BOM JESUS 
H-01 INSTRUTOR 

HORISTA – LÍNGUA 
Graduação em 
qualquer área; 

Ministrar aulas dentro da programação de cursos ofertada pelo 
SENAC/PI, mediante planejamento didático; Assessorar a Supervisão de 

R$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

01 



 
 
 
 

INGLESA experiência 
profissional docente 
comprovada em 
Língua Inglesa. 

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. 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
H-02 INSTRUTOR 

HORISTA – MODA - 
COSTUREIRO 
 
 
 

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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

Cadastro 
de 

Reserva 

H-03 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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

01 

H-04 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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
 

Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 
 

Cadastro 
de 

Reserva 



 
 
 
 

H-05 INSTRUTOR 
HORISTA (GESTÃO 
E COMERCIO) - 
ADMINISTRAÇÃO; 
RECURSOS 
HUMANOS; 
DIREITO) 

Graduação em 
Administração;   
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$23,00 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 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$23,00 hora/aula 
+ DSR (Descanso 

Semanal 
Remunerado) 

 
Jornada de 6 (seis) 
horas mensais fixa 

+ produtividade 

01 

 


