
              

                                                             VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI – 03/05/2021 

Qt.                                           VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA                           DETALHES DAS VAGAS 
02 Auxiliar técnico de montagem Fund. Compl. 6 meses/CTPS Configuram, operam e monitoram sistemas de sonorização e 

gravação 

01 Bobinador Eletricista Médio compl. 6 meses Eletricista de motores elétricos, que saiba rebobinar motores 

elétricos e fazer ligação 

01 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) Fund. Compl. 6 meses/CTPS Fazer projetos de estruturas pré-moldadas em autocad ,ter 

transporte. 

01 Churrasqueiro Médio compl. 6 meses/CTPS Os profissionais desta fo atuam no setor de serviços de alimentação, 

manipulando alimentos in natura para processá-los 

01 Operador de empilhadeira Médio compl. 6 meses/CTPS Preparam movimentação de carga e a movimentam. Organizam carga, 

interpretando simbologia das embalagens 

01 Operador de escavadeira Médio compl. 6 meses/CTPS Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas 

pesadas e as operam. 

01 Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais 

similares) 

Médio compl. 6 meses/CTPS Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas 

pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-

fora" 

 

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

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA                                 DETALHES DAS VAGAS 

01 Auxiliar de limpeza Fund. Compl. 6 meses Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, 

carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, 

01 Assistente administrativo Médio compl. 6 meses Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística 

03 Auxiliar de logística Médio compl. 6 meses Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em 

almoxarifados, armazéns, silos e depósitos 

01  Bombeiro eletricista 
 

Médio compl. 6 meses Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem 

traçados e dimensionam tubulações; 

01 Governanta executiva Médio compl. 6 meses Atendem hóspedes e familiares, organizando e supervisionando 

 

01 Recepcionista atendente Médio compl. 6 meses Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, 

hóspedes, visitantes e passageiros 

 



              
                                                                                                                                                                                                                                                     Fonte: Portal IMO 

     

  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) 9.8858-

8741.  

 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. Maio/2021.                                     

. Fonte: Portal IMO 


