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COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO - Nº 022-2022  

 

CARGO/OCUPAÇÃO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PNS) 

OCUPAÇÃO: ANALISTA (ANALISTA DE PMO)  

CARGA HORÁRIA MENSAL DE TRABALHO: 220 HORAS 

SALÁRIO: A COMBINAR 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, por meio do Departamento de Gestão de 

Pessoas/Seleção de Talentos do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, 

abre inscrições para vaga acima e cadastro reserva na cidade de Manaus. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO 

1) Bacharelado Completo em Engenharia, Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação. 

2) Experiência mínima de 3 anos comprovados como administrador de projetos no setor de 

Engenharia, Tecnologia da Informação ou P&D+I. 

3) Desejável certificação PMP (Project Management Professional). 

4) Experiência em prática com PMBOK. 

5) Proficiência mínima intermediária em língua inglesa. 

6) Conhecimento prático de Microsoft Office, além dos recursos tecnológicos (Internet, Google 

Meet, Teams, Skype e Office). 

7) Conhecimentos na legislação CAPDA, Lei da Informática, CNPQ, FINEP, ANP, ANEEL, FAPEAM, 

FAPESP, entre outras. 

8) Conhecimentos práticos em metodologias de gestão, tais como: PDCA, 5W2H, WBS/EAP, 

Diagrama de ISHIKAWA. 

9) Experiência em acompanhamento de projetos utilizando metodologias ágeis, tais como: Agile, 

Kanban e SCRUM. 

10) Experiência em acompanhamento de projetos utilizando ferramentas digitais, tais como: 

MSProject. 

11) Desejáveis os seguintes comportamentos/habilidades/atitudes: organizado; bom 

relacionamento interpessoal, espírito de equipe, iniciativa, boa comunicação oral, verbal e 
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escrita, atenção concentrada, equilíbrio emocional, flexibilidade, ética profissional, negociação, 

resiliência, pontual e assíduo. 

12) Disponibilidade para trabalhar aos sábados, quando houver necessidade. 

13) Disponibilidade para viagens, quando houver necessidade. 

14) Residir em Manaus. 

 

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Para se inscrever, o candidato deverá ler o Comunicado do Processo Seletivo Externo em sua 

íntegra e preencher as condições para a inscrição especificadas a seguir: 

1) Ter nacionalidade brasileira. 

2) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

3) No caso de sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar. 

4) Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral. 

5) Possuir, no ato da inscrição, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO. 

6) Fica vedada a participação no Processo Seletivo Externo de empregados de licença. 

7) Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar. 

8) Não ter cumprido penalidade disciplinar de advertência ou suspensão nos últimos 02 (dois) 

anos. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

1) As inscrições serão realizadas a partir das 13h do dia 15/08/2022 até as 13h do dia 26/08/2022 

(excluindo-se os sábados, domingos e feriados).  

2) O número de inscritos para os cargos ofertados neste Comunicado será limitado a 30 (trinta) 

candidatos, atingindo o limite de inscritos o período de inscrição poderá encerrado. 

3) De acordo com as Resoluções SENAI nº 241/2015, Capitulo I, Art. 10º, o recrutamento externo 

será divulgado por anúncio em jornal de grande circulação ou na Internet, podendo, 

adicionalmente, ser por outros meios próprios, tais como cadastros de agências especializadas 

divulgado em instituições de ensino ou mediante recrutamento de recursos humanos ou 

utilização de consultoria especializada. Parágrafo único - O anúncio poderá, desde que 

justificadamente, limitar a quantidade de participantes, desde que esta limitação não seja 

inferior a 10 (dez) candidatos por vaga. 
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4) Os candidatos deverão preencher o formulário CADASTRO INICIAL, anexado a este 

Comunicado, e enviar junto com o CURRICULUM VITAE (com foto atual, entrada/saída dos 

últimos empregos e descrição das atividades desempenhadas e pretensão salarial) e cópias 

das comprovações dispostas no item REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O CARGO, em 

envelope com identificação visível do código do processo seletivo, na recepção da Federação 

das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, localizada na Av. Joaquim Nabuco, 1919 – 

Centro – Manaus. 

5) Não será aceita inscrição que não apresentar os documentos solicitados no item 4, seja por 

qualquer motivo. 

6) As despesas decorrentes da participação em todas as fases e em todos os procedimentos do 

Processo Seletivo Externo correrão à conta do candidato, que não terá direito a alojamento, 

alimentação, transporte e/ou ressarcimento de despesas. 

7) Se for pessoa com deficiência (PCD) deverá associar também ao processo seletivo, a cópia do 

atestado/laudo médico atualizado, informando a deficiência e o CID correspondente. Caso 

contrário, a condição será desconsiderada. 

8) As inscrições neste Processo Seletivo Externo serão gratuitas. 

9) Não será permitida inscrição fora do prazo estabelecido. 

10) A qualquer momento, se for constatado que o candidato apresentou declaração ilegítima, 

inexata, ilegível ou, ainda, documentação que não satisfaça as condições estabelecidas neste 

Comunicado, o mesmo terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos 

dela decorrentes. 

11) A realização de avaliação poderá ocorrer em qualquer dia da semana, inclusive sábado, 

domingo ou feriado. Solicita-se aos candidatos que fiquem atentos aos e-mails, no caso de 

indisponibilidade do site. 

12) O horário, local e data das avaliações poderão ser alterados se houver um número elevado de 

candidatos selecionados.  

13) É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações por ele prestadas, 

bem como acompanhamento de todos os atos, etapas e comunicados referentes a este 

Processo Seletivo Externo, que serão divulgados por meio do site do SENAI 

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/.   

 

http://www.fieam.org.br/sesi/trabalhe-conosco
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PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Implementar e garantir a manutenção dos padrões de Gerenciamento de Projetos adotados 

pelo ISI Manaus. 

 Assegurar que todos os projetos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento e escopo.  

 Desenvolver o escopo e os objetivos do projeto, envolver todas as partes interessadas 

relevantes e assegurar a viabilidade técnica.     

 Criar e manter uma documentação abrangente de cada projeto. 

 Coordenar recursos internos e terceiros/fornecedores para a execução perfeita de projetos. 

 Assegurar disponibilidade e alocação de recursos. 

 Desenvolver um plano de projeto detalhado para controlar o progresso (Cronograma, 

Custos do Projeto e Alterações).  

 Medir o desempenho do projeto utilizando sistemas, ferramentas e técnicas adequadas. 

 Relatar e encaminhar problemas à gerência conforme necessário. 

 Gerenciar a relação com as partes interessadas do projeto (Stakeholders). 

 Executar o gerenciamento de riscos para minimizar os riscos do projeto. 

 Estabelecer e manter relações com terceiros/fornecedores. 

 Auxiliar os Pesquisadores a entregar resultados por meio de um portfólio de projetos,  

 Monitorar todos os prazos, orçamentos e processos dos projetos. 

 Coordenar os padrões de qualidade. 

 Auxiliar na priorização de recursos. 

 Capacitar profissionais em Gerenciamento de Projetos. 

 Identificar e dar o suporte ao andamento de projetos com problemas. 

 Analisar e definir métodos e processos de trabalho, demonstrando tempos e parâmetros, 

mapeando fluxo das atividades e identificando falhas, a fim de estabelecer estratégias para 

solução de problemas e propondo melhoria contínua nos processos - Kaizen. 

 Monitorar o projeto nos requisitos prazo, esforço e qualidade, realizando status reports, 

conforme sazonalidade estabelecida. 

 Coordenar o andamento da iniciativa, atendendo e auxiliando as frentes de trabalho 

composta pelos stakeholders, negócios, logística compras e recursos humanos. 
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 Ter a responsabilidade pela confecção dos cronogramas, timelines, apresentações e 

documentos de todos os projetos. 

 Acompanhar o budget, forecast e orçamentos provisionados. 

 Gerenciar os riscos do projeto, promovendo planos de mitigação de curto, médio e longo 

prazo. 

 Realizar o acompanhamento do processo de prestação de contas de projetos. 

 Realizar outras atividades correlatas ao cargo.  

 

DAS ETAPAS DAS AVALIAÇÕES 

O presente Processo Seletivo Externo terá 02 (duas) etapas de caráter eliminatório ou 

classificatório, sendo a Etapa 1 - Comprovação dos Pré-Requisitos na Análise Curricular, Etapa 2 –

Entrevista Técnica.  

ETAPA 1 – Análise Curricular e verificação de documentos de comprovação de requisitos 

A comprovação dos requisitos é de caráter eliminatório.  

Os candidatos inscritos deverão anexar e associar as cópias dos documentos comprobatórios, 

impreterivelmente, no ato da inscrição, sendo seu envio de responsabilidade exclusiva do 

candidato. 

Os documentos enviados terão validade somente para este Processo Seletivo Externo. 

A documentação associada durante o período estipulado neste Comunicado será submetida à 

análise, e, caso não atenda aos requisitos exigidos para o cargo, o candidato será excluído do 

Processo Seletivo Externo. 

É de exclusiva responsabilidade do candidato a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo 

(escolaridade e experiência profissional). Caso os requisitos não sejam comprovados, o candidato 

será excluído do processo. 

Os candidatos deverão acompanhar esta e as demais etapas pelo link 

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/.   

 

ETAPA 2 – Entrevistas Comportamental e Técnica  

Os candidatos aprovados na etapa anterior serão convocados para participar desta etapa, cujo 

objetivo é identificar, por meio das respostas dos candidatos, o comportamento do mesmo e saber 

com maior certeza a sua capacidade de corresponder ao cargo para o qual se candidatou.  

http://www.fieam.org.br/sesi/trabalhe-conosco
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Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 70% de aproveitamento 

na Entrevista Técnica. 

Na hipótese de nenhum candidato alcançar a nota mínima estabelecida, a critério da instituição, 

poderão ser aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0.  

 

DO CRONOGRAMA 

ETAPAS LOCAL DATAS HORÁRIO 

Recebimento dos currículos e 
cópias das documentações 
para inscrição 

Recepção da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas – FIEAM, localizada na Av. Joaquim 
Nabuco, 1919 – Centro 

15 a 

26/08/2022 Às 13h  

Análise dos documentos 
Gestão de Pessoas/Seleção de Talentos – Av. 
Joaquim Nabuco, 1919 – Centro 

29/08 a 

02/09/2022 
Das 14h30 às 

16h30 

Divulgação etapa Análise 
Documental  

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/  
09/09/2022 

Às 13h30 

Entrevista Comportamental 
Prédio Raimar Aguiar (anexo da FIEAM) – Av. 
Joaquim Nabuco, 1919 – 1º andar - Centro  (local 
poderá sofrer alteração)  

12 e 

13/09/2022 
Das 8h30 às 

16h30 

Divulgação etapa Entrevista 
Comportamental 

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/  
09/09/2022 

Às 13h30 

Entrevista Técnica  
ISI – Instituto SENAI de Inovação – Av. Rodrigo 
Otávio, 2394 – Distrito (local poderá sofrer 
alteração) 

14 e 

15/09/2022 A partir das 8h30 

Resultado final no site dos 
candidatos selecionados 

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/  
19/09/2022 

Às 13h30 

1) Atentar para o horário e local, tendo em vista que os mesmos poderão ser alterados em função do número de 
candidatos selecionados. 

2) Dependendo do número de inscritos, as datas de algumas etapas poderão sofrer alteração. 

 

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE        

Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que apresentar, na seguinte 

ordem: 

a) Maior pontuação na Entrevista Técnica. 

b) Maior idade. 

c) Havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terão preferência na 

classificação sobre os demais em caso de empate, nos termos do art. 27, parágrafo único, da 

Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.  

 

DO RESULTADO FINAL      

http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/
http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/
http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/
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O resultado final será divulgado no http://www.fieam.org.br/senai/trabalhe-conosco/ e na data 

estabelecida no Cronograma do Processo Seletivo Externo. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Convocação para ascensão ao cargo 

De acordo com a existência de vagas, respeitada a classificação, os candidatos serão encaminhados 

para o exame médico admissional, etapa de caráter eliminatório. 

O candidato deverá estar apto para assumir o cargo de imediato ou em data a ser definida pela 

Instituição. 

O candidato classificado em 1º lugar, ou quantas vagas houver no momento, deverá apresentar-se 

ao setor de Gestão de Pessoas/Seleção de Talentos para os trâmites admissionais no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado final no site. 

O candidato terá 03 (três) dias úteis para apresentar toda documentação necessária à admissão, 

realizar exames médicos e abertura de conta. 

No momento da convocação para ascensão ao cargo é de exclusiva responsabilidade do candidato 

a apresentação dos documentos originais de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo 

(escolaridade e experiência profissional), além dos documentos descritos na Relação de 

Documentos para Admissão. 

O não cumprimento das regras estabelecidas nesta etapa resultará na exclusão do Processo 

Seletivo Externo, não cabendo qualquer tipo de recurso. 

 

 Participação de Pessoas com Deficiência 

A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Externo em igualdade de condições com 

os demais candidatos no que se refere a: avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e local. 

Identificando-se a incompatibilidade da condição de pessoa com deficiência ao cargo ou função a 

ser desempenhado, o candidato será convocado para realização de novo exame médico e, 

ratificado esse parecer, excluído do processo. 

 

 Eliminação do candidato no Processo Seletivo 

No caso de empregado pertencente ao quadro de pessoal efetivo do Sistema FIEAM, será 

respeitada a classificação original obtida no Processo Seletivo Externo.  

http://www.fieam.org.br/sesi/trabalhe-conosco
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O candidato será considerado eliminado do Processo Seletivo Externo se:  

a) apresentar-se após o horário estabelecido nas etapas de avaliação;  

b) não comparecer à Entrevista Técnica seja qual for o motivo alegado, salvo cancelamento da 

etapa;  

c) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos. 

 

 Validade do Processo Seletivo 

A validade do Processo Seletivo Externo será de 12 meses, a contar da data de divulgação do 

comunicado de conclusão do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Instituição. 

 Disposições Finais 

No caso de cancelamento de qualquer etapa do Processo Seletivo Externo, serão convocados para 

nova realização da etapa cancelada todos os candidatos inscritos ou habilitados na etapa anterior. 

O cadastro do Processo Seletivo Externo será composto pela lista final de classificação dos 

candidatos habilitados em todas as etapas previstas no processo. 

No decorrer do Processo Seletivo Externo será verificado o prontuário do empregado ou estagiário 

e havendo algum impedimento, o candidato será excluído do processo seletivo, independente da 

fase em que se encontra ou de sua classificação. 

A aprovação no Processo Seletivo Externo não gera direito a contratação, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final. 

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretará a nulidade da 

inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências. 

Os casos omissos, verificados na aplicação deste Comunicado de Processo Seletivo Externo serão 

analisados pela Gerência Geral de Pessoas do Sistema FIEAM. 

 

 

 


