
          

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 19/12/2022 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

01 Cadista (desenhista técnico de arquitetura Nao exigida 6 meses Que saiba autocad e excel 

01 Caseiro Nao exigida 6 meses Caseiro com experiência que saiba mexer em piscina, casado 

01 Confeiteiro Médio compl. 6 meses c CTPS Vaga para trabalhar em uruçui,ter curso profissionalizante na 

área 
01 Cozinheiro geral Nao exigida 6 meses c CTPS Não Informado 

 

12 Eletricista Médio compl. 6 meses c CTPS Eletricista líder , liderar equipe , trabalhar em 

escala,inspecionar serviços e finalizar instalações 

fotovoltaicas disponibilidade para viagens, possuir NR10 E 

NR10 SEP. 
12 Eletricista de instalações de prédios Médio compl. 6 meses c CTPS Eletricista predial,instalação de sistema fotovoltaico,trabalhar 

em sistema de escala,disponibilidade para viagens,possuir 

nr10 e nr10 sep. 

01 Empregado doméstico nos serviços gerais Fundamental compl 6 meses Forno e fogão 

36 Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas Fundamental compl Nao exigida Iinstalação de torres para implantação de sistema 

fotovoltaico: trabalho em regime de escala , 

disponibilidade para viagens.  
 

09 Leiturista Fundamental compl 6 meses Leiturista a pé requisitos(habilidade com informatica , 

leiturista de medidores de energia, entregar faturas e 

notificação) leiturista com motocicleta possuir cnh a ,ter 

trasporte próprio exceto pop e biz habilidades com 

informatica) 

01 Marceneiro Nao exigida 6 meses Não Informado 
 



          

01 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas 

e veículos similares 

Fundamental compl 6 meses Mecânico de motocicletas experiência com injeção hidráulica, 

que more na zona sudeste 

01 Operador de retro-escavadeira Fundamental compl 6 meses c CTPS operador de maquina retroescavadeira,rolo,compactador e 

picão 

05 Pedreiro Fundamental incompl 6 meses Pedreiro ceramista 

01 Químico industrial Superior completo 6 meses c CTPS Nao informado 

20 Servente de obras Fundamental compl 6 meses Nao informado 

10 Servente de obras Fundamental incompl 6 meses c CTPS Nao informado 

01 Supervisor de vendas comercial Médio compl 6 meses c CTPS Experiência na área de vendas, ter transporte 

01 Técnico em mecânica de precisão Médio compl. 6 meses c CTPS Formação completa técnico em mecânica,conhecimento em 

projetos e desenhos técnicos ,conhecimento em informática ( 

autocard,pacote office/ms project). 

05 Vendedor pracista Médio compl. 6 meses Não Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA Detalhes das vagas 

01 Auxiliar administrativo Médio completo 6 meses Não Informado 

01 Auxiliar de almoxarifado Médio completo Nenhuma Não Informado 

01 Auxiliar de estoque Médio completo Nenhuma O candidato deverá enviar o currículo juntamente com 

laudo para o email:shayrasousa@drogariaglobo.com.br 

01 Auxiliar de logistica Médio completo Nao exigida Nao informado 

01 Recepcionista atendente Médio completo 6 meses Experiência com atendimento ao cliente e rotinas 

administrativas. 
 



          

 

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 –AV: JOAQUIM  RIBEIRO N 835  

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. Dezembro 2022. 

http://www.sine.pi.gov.br/

