
          

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 30/01/2023 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

01 Auxiliar de limpeza Nao exigida 6 meses Limpar area externa da casa, preferencialmente homens 

01 Churrasqueiro Nao exigida 6 meses Não informado 

10 Consultor de vendas Nao exigida Nenhuma Estamos a procura de pessoas para atuar como 

distribuidores independentes de vestuário, da marca 

Romance e do catálogo Favorita. Os selecionados atuarão 

através de MEI como distribuidores autorizados de nossas 

marcas e terão status de microfraquias 

20 Consultor de vendas Médio compl. Nenhuma Consultor de vendas externo 

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

01 Gerente comercial Médio compl. 6 meses c CTPS Será encarregado por contratar e capacitar o time de 

vendas, bem como avaliar o desempenho dos 

colaboradores. 

01 Mecânico de automóvel Médio compl. 6 meses c CTPS Realizar diagnostico dos veículos e executar as 

manutenções preventivas e corretivas da frota fiorino e 

caminhões 3/4. 

01 Montador instalador de acessórios Médio compl. 6 meses Vaga para técnico de instalação de rastreamento veicular, 

conhecimentos básicos em instalações e manutenções em 

equipamentos de rastreamento 

05 Representante comercial autônomo Médio compl. 6 meses c CTPS Será responsável atuar diretamente na área de vendas de 

produtos da empresa no ramo de tintas imobiliárias - Será 

responsável por manter a imagem da empresa que 

representa 

02 Representante comercial autônomo Médio compl. Nenhuma Representante comercial 

01 Serralheiro Fundamental compl 6 meses c CTPS Não informado 



          

02 Soldador Fundamental compl 6 meses c CTPS Não informado 

02 Supervisor de vendas comercial Médio compl. 6 meses c CTPS Supervisionar a rotina da equipe, cria o planejamento de 

vendas, avalia os profissionais de vendas de produtos e 

serviços e apresenta resultados 

01 Técnico de refrigeração (instalação Nao exigida 6 meses c CTPS Ter curso de refrigeração e experiencia 

50 Vendedor de serviços Médio compl. 6 meses c CTPS Realizar vendas de produtos e serviços financeiros por 

meio de ligações; Construir carteira de clientes por meio 

de prospecção de leads recebidos sobre clientes,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA Detalhes das vagas 

01  Atendente de lojas 
 

Médio completo Nenhuma Atendimento ao cliente realização de operação de 

caixa e crediário, organização de loja e estoque.  
02 Atendente de lojas Médio completo Nenhuma Recepcionar 

01 Atendente de lojas Médio completo Nenhuma Nao informado 

02 Auxiliar de estoque Médio completo Nenhuma Nao informado 

03 Auxiliar de linha de produção Médio completo Nenhuma Preferencialmente que morem na zona sul, ter transporte 

02 Auxiliar de logistica Médio completo Nenhuma Não Informado 

03 Operador de caixa Médio Incompleto Nenhuma Não Informado 

15 Operador de teleatendimento ativo 

(telemarketing) 

Médio completo Nenhuma Representante de atendimento 



          

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. Janeiro 2023. 

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

