
VAGAS DO SINE 

30/09/2020 

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 

02 I – Açougueiro (848510) C.VALE 

Deve ter experiência em carteira. Vaga para primeiro e segundo 

turno. Primeiro turno trabalha de manhã e a tarde, segundo turno 

trabalha a tarde e a noite. A empresa entrará em contato para agendar 

entrevista. 

02 I – Ajudante de Açougueiro (848510) C.VALE 

Vagas para primeiro e segundo turno. Primeiro turno trabalha de 

manhã e a tarde, segundo turno trabalha a tarde e a noite. A empresa 

entrará em contato para agendar entrevista. 

03 H – Auxiliar de almoxarifado (414105) 

Vaga para homem, Recepcionam, conferem e armazenam produtos e 

materiais em almoxarifados. com experiencia em ferramentas, peças 

agricolas e controle de estoques 

10 I – Auxiliar de linha de produção (784205) COPACOL 

Vaga (PCD) exclusiva para portador de deficiência ou reabilitado do 

INSS. para trabalhar em linha de produção de abatedouro em 

Cafelândia. ligar na empresa ´para fazer a entrevista pelo celular 

através do número (45) 99915-3269 

02 H – Ajudante de serralheiro (724440) 

Vaga para homem para trabalhar em assis chat, não precisa de 

experiência. se tiver é um diferencial. Ter vontade de aprender. levar 

currículo na empresa 

02 H – Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos) (911120) 

Trabalhar como auxiliar mecânico de máquinas agrícolas e que tenha 

experiência. Salario a combinar 

04 H – Auxiliar técnico de montagem (374110) 

Precisa de homens para trabalhar em assis, na área de auxiliar de 

montagem de maquinas agrícolas com experiência básicas em 

ferramentas e peças agrícolas. .salário à combina 



01 H – Borracheiro (913115) 

Vaga para trabalhar em Bragantina, ligar para agendar entrevista. 

Deve ter experiência e CNH AB. 

02 I – Cozinheiro Geral (913115) C.VALE 

Deve ter experiência em carteira. Vagas para primeiro e segundo 

turno. Primeiro turno trabalha de manhã e a tarde, segundo turno 

trabalha a tarde e a noite. A empresa entrará em contato para agendar 

entrevista. 

01 H – Eletricista (951105) 

Vaga para homem, para trabalhar em Toledo. Deve ter experiência 

em instalação e montagem de painéis, eletrocalhas e eletrodutos. 

Deve ter Técnico em Eletrotécnica e CNH B, além de 

disponibilidade para viagens. Ligar ou enviar currículo por e-mail. 

01 H – Montador de Estruturas Metálicas (724205) 

Vaga para homem, para trabalhar em Toledo. Deve ter experiência 

em soldas e serviços gerais de serralheria. Realizar montagens e 

cortes de tubos e barras metálicas 

01 H – Motorista entregador (782310) 

Vaga para homem para fazer entregas externa em Assis e região. 

podendo pousar fora de casa. deve ter CNH C. levar curriculo e 

carteira de trabalho na empresa. 

02 I – Padeiro (848305) C.VALE 

Deve ter experiência em carteira. Vagas para primeiro e segundo 

turno. Primeiro turno trabalha de manhã e a tarde, segundo turno 

trabalha a tarde e a noite. A empresa entrará em contato para agendar 

entrevista. 

01 H – Padeiro (848305) 

Vaga para homem com experiência. Levar currículo na empresa . 

Salario a combinar 

04 H – Pedreiro (715210) 

Deve ter experiência comprovada em carteira. Trabalhar em obra em 

Assis. Levar currículo na empresa 

01 M – Oficial de serviços gerais (514325) 

Vaga para mulher, trabalhar com produção, manter local limpo, 

maquinas higienizadas, tudo dentro dos parâmetros.levar currículo na 

empresa 

03 H – Soldador (724315) 



Vagas para homem, não precisa de experiencia, vai trabalhar como 

auxiliar de solda. aa empresa ira dar treinamento e ensinar..salario à 

combinar 

01 H – Técnico em manutenção de balanças (915115) 

Vaga para homem, deve ter conhecimento em elétrica, eletrônica, 

balanças e calculadoras. Deve ter CNH B. Levar currículo na 

empresa 

01 H – Torneiro mecânico (721215) 

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

02 I – Pizzaiolo (513610) C.VALE 

Deve ter experiência. Vagas para primeiro e segundo turno. Primeiro 

turno trabalha de manhã e a tarde, segundo turno trabalha a tarde e a 

noite. A empresa entrará em contato para agendar entrevista. 

01 H – Pintor de móveis – a pistola (723330) 

Vaga para homem, com experiência com pintura em. Levar currículo 

na empresa 

01 H – Pedreiro (715210) 

Vaga para homem, deve ter experiência na área hidrossanitária e 

curso de instalador hidráulico ou similar. Levar currículo na empresa 
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