VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 02/05/2022
Qt.

VAGA

ESCOLARIDADE

DETALHES DAS VAGAS

EXPERIÊNCIA

02

Balconista

Médio compl.

Fundamental comple. Ter habilidades com atendimento ao público, conhecimento
com pet shop, experiência com banho e tosa, experiência com
medicamento pet, informática básica.
6 meses c CTPS
Não informado

01

Borracheiro

Médio compl.

20

Eletricista

Médio compl.

6 meses

Cadastrador de campo realizar levantamento de rede elétrica
em campo.

02

Eletrônico de manutenção

Fundamental comple.

6 meses c CTPS

Montagem e manutenção de tvs, reparos de placas em geral e
fontes de notebooks, pcs, estabilizadores módulos e
ventiladores . Eletrônico em geral

01

Empregado doméstico nos serviços gerais

Nao exigida

6 meses c CTPS

Limpeza em geral, fazer comidas e sucos,
preferencialmente que more na zona norte.

01

Encarregado de manutenção

Nao exigida

6 meses c CTPS

02

Garçom de bar

Fundamental comple.

6 meses c CTPS

Vaga para trabalhar em campo alegre de lourdes-bahia.
Conhecimento de manutenção de ar condicionados,
experiência com o sistema de manutenção de ativos da totvs
conhecimento de eletrônica
Não informado

01

Gerente de restaurante

Nao exigida

6 meses c CTPS

Não informado

01

Mecânico

Fundamental completo

6 meses c CTPS

Mecânico flex, alinhamento +balanceamento +montagem.

04

Mecânico

Médio compl.

6 meses c CTPS

01

Mecânico de manutenção de tratores

Fundamental completo

6 meses c CTPS

Efetuar consertos mecânicos, lavar as peças e outros
componentes de equipamentos,auxiliar na desmontagem e
montagem de equipamentos
Não informado

03

Representante comercial autônomo

Fundamental comple.

6 meses

Por comissão

02

Soldador

Fundamental completo

6 meses c ctps

Solda elétrica

01

Técnico de edificações

Médio compl.

6 meses c ctps

Não informado

01

Técnico em segurança do trabalho

Médio compl.

6 meses c CTPS

Não informado

01

Técnico mecânico

Médio compl.

6 meses c CTPS

Efetuar consertos mecânicos,lavar as peças e outros
componentes de equipamentos,auxiliar na montagem e
desmontagem de equipamentos

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL
Qt.

VAGA

ESCOLARIDADE

EXPERIÊNCIA

Detalhes das vagas

04

Auxiliar administrativo

Médio completo

6 meses

Não informado

04

Auxiliar de almoxarifado

Médio completo

6 meses

Não informado

01

Auxiliar de cozinha

Fundamental completo

6 meses

01

Auxiliar de crédito

Superior Incompleto

6 meses

04

Auxiliar de limpeza

Fundamental Incomplet.

6 meses

Oficial de cozinha, responsável por executar trabalho de
limpeza e organização em geral,atendimento ao cliente prépreparo e processamento de alimentos.
Assistente de credito imobiliário,pacote office
intermediário,superior completo ou em andamento,
conhecimento no sistema crm,sap,power bi.
Não informado

03

Auxiliar de limpeza

Médio completo

6 meses c CTPS

Não informado

02

Auxiliar de linha de produção

Médio completo

Nenhuma

Preferencialmente que morem na zona sul, ter transporte.

04

Eletricista

Fundamental Incomplet

6 meses

Não informado

04

Eletricista auxiliar

Fundamental Incomplet

6 meses

Não informado

20

Médio completo

Nenhuma

Representante de atendimento

04

Operador de teleatendimento ativo
(telemarketing)
Pedreiro

Fundamental Incomplet

6 meses

Não informado

04

Servente de obras

Fundamental Incomplet

6 meses

Não informado

04

Vigia

Fundamental Incomplet

6 meses

Não informado

Prezado(a) Trabalhador(a): Para ser encaminhado a EMPREGOS faz-se necessário ter Cadastro em um de nossos Postos SINE-PI (Centro,
Dirceu e Espaço Cidadania) registre-se em nosso Sistema/Banco de Dados, com isso pode pegar a CARTA DE ENCAMINHAMENTO a
vaga disponível. Saiba que o SINE cadastra com TODOS OS DOCUMENTOS, pois são devolvidos em seguida ao término do atendimento.
Todos os nossos serviços são gratuitos! Horário de atendimento 08:00 h ás 13:00 h, através de agendamento diretamente pelo site:
www.sine.pi.gov.br
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO:
-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS (física ou a digital)
-RG/CARTEIRA DE IDENTIDADE
-CPF/CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
-PIS ou PASEP
-COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (Certificado ou Declaração da Escola)
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA/MORADIA
-CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (Se dirigir moto ou veículo)
-CERTIFICADOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (Se possuir)
SINE/CENTRO – RUA AREOLINO DE ABREU N 1309 (ANTIGO BOULEVARD)
Vagas sujeitas aos critérios de Perfil/Seleção exigidos pelo Empregador...
Exemplos de critérios: Escolaridade, estado civil, sexo: m/f, idade, bairro,
Experiência comprovada na CTPS, etc...
* *
Teresina-PI. Maio,2022.

