
VAGAS DO SINE 

15/09/2020 

Obs.: As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer 

alterações a qualquer momento, sem aviso-prévio. Para 
candidatar-se, é necessário dirigir-se aos guichês da 
Agência do Trabalhador (SINE) com a carteira de 
trabalho e documentos pessoais 

01 H – Mecânico de Máquina Agrícola (913115) 

Vaga para homem, com experiência em manutenção de máquinas agrícolas 

registrada em carteira. Deve ter CNH B. Levar currículo na empresa 

01 H – Soldador (724315) 

Vaga para homem, com experiência em carteira. Deve ter CNH B. Levar 

currículo na empresa 

02 I – Instrutor de Auto Escola (333105) 

vaga para homem ou mulher, deve ter cnh AD e curso de formação. Levar 

currículo na empresa. 

01 H – Auxiliar Técnico de eletricidade de Linha de Transmissão (732105) 

Vaga para homem, para montar subestação de energia. deve saber montar 

infraestrutura elétrica. Se tiver experiência em elétrica industrial ou 

residencial é um diferencial. Deve ter capacidade para trabalhar em altura. 

Empresa fornecerá os cursos de capacitação. Enviar currículo pelo 

WhatsApp. Preferência por não fumantes 

01 H – Pedreiro (732105) 

Obra em Assis, deve ter experiência em carteira. Enviar currículo por e-

mail. 

01 H – Pedreiro de Acabamento (732105) 

vaga para homem, para trabalhar em obra em Assis. Deve ter experiência 

em acabamento pastilha de azulejo. Levar currículo e carteira de trabalho 

na obra. 

1 H – Torneiro Mecânico (721215) 

Vaga para homem, deve ter experiência. Levar currículo na empresa 

1 H – Auxiliar de Marceneiro (771105) 

Vaga para homem para trabalhar em Assis, deve ter experiência. Levar 

currículo na empresa 



1 H – Pedreiro (715210) 

Vaga para homem, deve ter experiência na área hidrossanitária e curso de 

instalador hidráulico ou similar 

1 H – Pintor de Móveis (723330) 

Vaga para homem, com experiência. Levar currículo na empresa 

1 H – Servente de Pedreiro (717020) 

Vaga para homem, trabalhar em obra em Toledo. A empresa providenciará 

transporte, de acordo com o número de funcionários do município 
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(44) 3528-4005 

 


