
          

 

 

 

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 03/08/2022 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

19 Açougueiro Fundamental completo 6 meses Experiência comprovada na função de açougueiro. 

Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, 

limpeza de carnes, atendimento ao balcão vaga disponível 

também para ajudante de açougueiro. 

60 Ajudante de carga e descarga de mercadoria Médio compl. Nenhuma Carregamento e descarregamento de cargas de veículos 

,carregamento de linhas diversas desde eletrotécnicos ate 

móveis, organização interna do estoque 

01 Armador de ferros Fundamental completo 6 meses c CTPS Não Informado 

02 Administrador Superior incompleto Nenhuma estágio ter cursado no minimo o 4 semestre nas áreas ciências 

contábeis,secretariado executivo,administração 

01 Auxiliar de técnico de controle de qualidade Superior incompleto 6 meses Ensino Superior cursando a partir do 3°ano de Nutrição, 

Veterinária, Engenharia de alimentos ou curso Técnico em 

nutrição, Técnico em alimentos completo. Desejável 

experiência com controle de qualidade 

01 Auxiliar técnico de montagem Fundamental completo 6 meses auxiliar técnico em instalações e manutenção ,morar 

preferencialmente na região dos bairros ilhotas, Murilo 

Resende,piçarra, cristo rei. 

02 Auxiliar técnico de refrigeração Nao exigida 6 meses Não Informado 

01 Borracheiro Fundamental completo 6 meses c CTPS Não Informado 

02 Carpinteiro Superior incompleto 6 meses c CTPS Não Informado 

01 Chefe de cozinha Médio compl. 6 meses c CTPS cozinhar e comandar a cozinha de uma cafeteria, trabalhar 

tarde e noite. 

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

liderança em armazém, depósito, logística, CD, com entrada 

de mercadorias em grandes quantidades 



          

01 Chefe de seção de expedição Médio compl. 6 meses Chefe de recebimento de notas fiscais,Experiência 

comprovada em Gestão de Equipe, exercendo atividades no 

setor de lançamento de NF e Faturamento 

04 Conferente de carga e descarga Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função como conferente de 

mercadorias, separação, movimentação e inventário. 

Desejável experiência com coletor de dados. 

04 Cozinheiro industrial Médio incompl. Nenhuma Experiência na função (comprovada ou não); Cozimento, 

cortes, servir rampa, pré preparo de alimentos 

20 Fiscal de prevenção de perdas Médio compl. 6 meses c CTPS Desejável experiência como fiscal de prevenção de perdas em 

comércios atacadistas ou varejistas. 

 
04 

 

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, abastecimento, precificação, 

limpeza, gestão de equipe. 

01 Gerente de vendas Superior incompleto 6 meses chefe de vendas de cartao;Imprescindível vivência com 

liderança em vendas de cartões, produtos e serviços 

financeiros. Gestão de equipe, indicadores e metas da área 

02 Manicure Fundamental completo 6 meses O candidato tem que ter mei , ser profissional em manicure , 

pedicure e colorista 

01 Mecânico Nao exigida 6 meses c CTPS Manutenção dos ônibus de transportes escolar 

01 Mecânico Fundamental completo 6 meses c CTPS mecânico flex ou diesel +alinhamento +balanceamento 

+montagem 

02 Mecânico reparador de máquinas Médio compl. 6 meses Operador de maquinas moveis ,Conhecimento sobre os 

equipamentos (trator de esteira / retroescavadeira / 

escavadeira hidráulica / pá mecânica) Verificação diária de 

todos os fluidos 

01 Oficial de manutenção predial Médio compl. 6 meses c CTPS Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, 

hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando peças, componentes. 

90 Operador de caixa Médio compl. Nenhuma Frente de caixa:Desejável experiência com atendimento ao 

público, caixa, vendedora, atendente (comprovada ou não). 

06 Operador de empilhadeira Médio compl. 6 meses c ctps Curso de empilhadeira atualizado e CNH à partir da categoria 

B,Experiência comprovada na função operando empilhadeira 

em depósito e loja. Desejável experiência com empilhadeira 

elétrica. 
01 Operador de retro-escavadeira Fundamental completo 6 meses c ctps Não informado 



          

06 Pedreiro Nao exigida 6 meses c ctps Não Informado 

04 Pintor de obras Fundamental completo 6 meses c ctps Não Informado 

02 Serralheiro Nao exigida  6 meses c ctps Não Informado 

01 Soldador Fundamental completo 6 meses c ctps Experiencia com eletrodo 6013,7018, cortar peças metálicas 

02 Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de 

banco) 

Médio compl. Nenhuma Chefe frente de caixa:Experiência comprovada na função em 

frente de caixa exercendo cargos de liderança 

04 Técnico de edificações Médio compl. 6 meses c ctps Não Informado 

01 Técnico de refrigeração (instalação) Médio compl. 6 meses c ctps Técnico em refrigeração domestica,conserto de refrigerador, 

freezer ,ar condicionado 

01 Técnico de refrigeração (instalação Nao exigida 6 meses c ctps Não Informado 

 
 
01 
 

 

 

Técnico de suporte de ti   
 

 
 
Médio compl. 

 
 
6 meses 

Assistente de ti Ensino Superior cursando ou Ensino 

Técnico completo; Experiência comprovada na função, 

realizando manutenção de computadores, impressoras, 

noções de redes e sistemas.  
07 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 Assistente administrativo Médio completo 6 meses Saber informática 

01 Atendente de lojas Médio completo Nenhuma Atendimento ao cliente,,arrumação,organização de loja e 

operação de caixa, informatica básico 

01 Auxiliar de limpeza Médio completo 6 meses c ctps Não Informado 

03 Empacotador, a mão fundamental complet Nenhuma Não Informado 

02 Empacotador, a mão Médio completo Nenhuma Não Informado 

05 Operador de caixa Fundamental complet 6 meses Não Informado 

03 Operador de caixa Médio completo Nenhuma Não Informado 

02 Operador de caixa Médio completo Nenhuma Não Informado 

01 Operador de caixa Médio completo 6 meses Não Informado 

20 Operador de teleatendimento ativo 

(telemarketing) 

Médio completo Nenhuma Representante de atendimento 

03 Repositor - em supermercados fundamental complet Nenhuma Não Informado 

10 

 

Repositor de mercadorias fundamental complet 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 –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. Agosto 2022. 

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

