
              

                                                             VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 22/07/2021 

Qt.                                           VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA                           DETALHES DAS VAGAS 

05 Açougueiro  Médio compl. 6 meses c CTPS Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, limpeza de 

carnes, atendimento ao balcão. 

04 Atendente de lojas e mercados Médio compl. 6 meses c CTPS Vaga oara fiscal de atendimento ao cliente Experiência com 

atendimento ao cliente, análise de crédito, cadastro de notas e 

planilhas em Excel. 
12 Auxiliar de Estoque  Médio compl. 6 meses Não informado  

01 Auxiliar de manutenção predial Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência técnica comprovada na função e manutenção predial. 

Conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica e noções de 

refrigeração. Imprescindível NR 10 (norma regulamentadora 10) 

atualizada 

01 Auxiliar de técnico de controle de qualidade Superior incompleto  6 meses Experiência com controle de qualidade. Treinamento de colaboradores 

em relação a manipulação de alimentos, orientação em relação ao uso 

correto de EPIs (Equipamento de proteção individual), atendimento a 

vigilância sanitária. 

01 Cartazeiro Médio compl. 6 meses Experiência na função (comprovada ou não), com confecção de 

cartazes, placas de sinalização de pdv, faixas e letreiros internos e 

externos da loja, comunicação visual. 

01 Chefe administrativo Superior completo  6 meses Experiência em gestão de empresas de serviços terceirizados, contratos 

de prestação de serviços, gestão de custos e orçamento. 

01 Chefe da copa Médio compl. 6 meses c CTPS Chefe de cafeteria, Experiência comprovada na função e no setor 

cafeteria ou fast-food 

01 Chefe de depósito Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função exercendo cargos de liderança em 

armazém, depósito, logística, CD (centro de distribuição) 

01 Cozinheiro industrial Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função em cozinha industrial 

20 Eletricista Médio compl. 6 meses c CTPS trabalhar em redes de distribuição elétrica; ter curso na área 

,nr10,nr35,sep,at e b 

01 Encarregado de hortifrutigranjeiros Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função exercendo cargos de liderança em 

Hortifrúti (Frutas, Legumes e Verduras) 

20 Fiscal de prevenção de perdas Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência como fiscal de prevenção de perdas em comércios 

atacadistas ou varejistas, fiscal de loja, porteiro, controlador de acesso 

01 Gerente de mercearia Médio compl. 6 meses c CTPS Chefe de mercearia, Experiência comprovada na função exercendo 

cargos de liderança em Mercearia. Gestão de indicadores, quebras, 

pedidos 



              
02 Instalador de película solar (insulfilm) Médio compl. 6 meses Instalar película veicular 

01 Instalador de equipamentos de comunicação Médio compl. 6 meses Instalar antena, internet via satélite 

 

03 Marceneiro Médio compl. 6 meses Não Informado 

10 Mecânico Médio compl. 6 meses ter conhecimento na parte de suspensão e alinhamento 

01 Mecânico Médio compl. 6 meses c CTPS Fazer manutenção preventiva e corretiva em veículos de motor a 

diesel; ter experiência como mecânico de carros com motores a diesel; 

ter cnh ad 

01 Nutricionista Superior completo  6 meses c CTPS Experiência comprovada na função como nutricionista de UAN 

(Unidades de Alimentação e Nutrição) 

 

01 Oficial de manutenção predial Médio compl. 6 meses c CTPS Vaga para chefe de manutenção, Experiência técnica comprovada em 

manutenção predial, exercendo cargos de liderança 

06 Operador de empilhadeira Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função operando empilhadeira em 

depósito e loja e experiência com empilhadeira elétrica 

150 Operador de telemarketing ativo e receptivo Médio compl. Não exigida  ter noções básicas de informática. O candidato deverá fazer sua 

inscrição no curso de operador de telemarketing no site 

https://www.formacaomercadologica.com.br/ e depois do curso o 

candidato será encaminhado para vaga de emprego. 

01 Poceiro Médio compl. 6 meses c CTPS Não Informado 

01 Pintor de obras Médio compl. 6 meses c CTPS Não Informado 

01 Pizzaiolo Médio compl. 6meses Serviços de alimentação, manipulando alimentos para processá-los. 
Verificam a qualidade dos alimentos, observam normas técnicas de 
higiene e segurança para minimizar riscos de contaminação e 
controlam desperdícios. 

02 Técnico de refrigeração (instalação) Médio compl. 6 meses Manutenção e instalação de ar condicionado Split e hiwall, ter moto 

01 Torneiro repuxador Médio compl. 6 meses Não Informado 



              
 

                                                                        VAGAS DISPONIVÉIS PARA TRABALHADOR AUTÔNOMO 

 

 

 

 

                 VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD´s - POSTO CENTRAL 
 

Qt                                VAGA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA      DETALHES DAS VAGAS 

15 Representante comercial  Autônomo 

 

 

Não exigida Não exigida Captar casos para escritório de advocacia, com horários flexível, podendo 

o empregado ter outros vínculos de emprego. 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA                                 DETALHES DAS VAGAS 
02 Agente de coleta (censo e pesquisas amostrais) Médio compl. Não exigida Agente de coleta, para coletar dados dos clientes. Para trabalhar em 

altos 

03 Auxiliar de almoxarifado Médio compl. Médio compl. Não informado 

03 Auxiliar de logística Médio compl. Nenhuma Informática básica 

02 Consultor de informação Médio compl. 6 meses Impulsionar comercialmente a prospecção de novos condomínios e 

clientes relacionados ao seguimento; - Responsáveis por negociar a 

entrada em condomínios, acompanhar o processo de cabeamento e 

feedback das ativações 

21 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de 
telecomunicações 

Não exigida Nenhuma  Responsabilidades e atribuições: - Realizar instalação nas redes de 

Telecomunicações; - Instalar a fibra do poste até a casa do cliente 

01 Motorista entregador Não exigida Nenhuma Não informado 

10 Operador de vendas (lojas) Não exigida Nenhuma Operador de Caixa Repositor de mercadorias Empacotador Fiscal de 

Prevenção de Perdas 

10 Promotor de vendas Médio compl. Nenhuma Não informado 

01 Vendedor pracista Médio compl. Nenhuma ter moto 

                                                           

  



              
 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 12:00 h, através de agendamento por WHATSAPP no número: (86) 9 9942-

2064.  

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO: 

-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS 

-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. Julho/2021.           


