
VAGAS DO SINE 

23/09/2020 
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. 

04 I – Atendente de farmacia – balconista (521130) 

Vaga para ambos os sexos.ter ensino médio completo, 

disponibilidade de horário e experiência em farmácia, possuir titulo 

de eleitor e reservista (homem. Atendimento ao publico em geral, 

emitir relatórios, cuidado e manutenção com a seção da loja a qual 

ficar responsável.trazer currículo e carteira de trabalho na entrevista. 

entrevista dia 24/09/2020 as 08:00 horas, no SINE 

50 I – Auxiliar de Linha de Produção (784205) C.VALE 

Em meio a crise a C.VALE de palotina oferece aos moradores de 

Assis Chateaubriand 50 vagas de emprego para o setor do abate, 

INDAV e SIFdo abatedouro de aves e peixes nos dois turnos, com 

premiações e salário compatível a vaga.. Os interessados comparecer 

na agência do trabalhador com a carteira de trabalho e documentos 

pessoais. Vagas abertas ate quinta-feira (24/09) as 12:00 horas, ou ate 

atingir os números de encaminhamentos. 

01 H – Auxiliar de Marceneiro (913115) 

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

Levar currículo na empresa 

02 I – Auxiliar de Padeiro(513505) C.VALE 

Não precisa de 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 – 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 – Eletricista Auxiliar (715615) 

Vaga para homem, trabalhar em empresa de Toledo. Deve ter curso 

de elétrica básica, CNH B e disponibilidade para viagens. Enviar 

currículo por e-mail ou ligar para agendar entrevista. 

01 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 – 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 

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 – Pedreiro (715210) 

Vaga para homem, deve ter experiência na área hidrossanitária e 

curso de instalador hidráulico ou similar. Levar currículo na empresa 

01 H – Pedreiro (715210) 

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

e-mail. 

01 H – Pedreiro de acabamento (715210) 

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. 

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

Vaga para homem, com 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 – 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 

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 M – Vendedor de comércio varejista (521110) 

Vaga para mulher, var currículo na empresa. 

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 ATRAVES DO NUMERO (45) 99915-3269 

01 I – Balconista de crediário (410225) 

Vaga para ambos os sexos,ensino médio completo, possuir titulo de 

eleitor e reservista (homem) disponibilidade de horários. Realizar 

atendimento ao publico,ser responsável por fazer o crediário da loja, 

nosso cartão próprio, ligar para os clientes, etc.. trazer currículo e 

carteira de trabalho na entrevista, dia 24/09/2020 as 08:00 horas, no 

SINE 

03 I – Farmaceutico (223405) 

Vaga para ambos os sexos, curso superior em farmácia e crf ativo, 

disponibilidades de horários. atividades tanto comerciais quanto 

burocráticas concernentes a função.trazer curriculo na entrevista, dia 

24/09/2020 as 08:00 horas, no SINE 

01 I – Gerente de farmácia (141410) 

Vaga para ambos os sexos, superior completo, disponibilidade de 

horários, possuir experiência em cargos de liderança, experiência em 

farmácia será um diferencial.Gerenciamento de pessoas e resultados 

da filial.trazer curriculo na entrevista, dia 24/09 as 08:00 horas, no 

SINE. 

04 I – Operador de caixa (421125) 

Vaga para ambos os sexos,ensino médio completo, possuir titulo de 

eleitor e reservista (homem) disponibilidade de horários. Realizar 

atendimento ao publico, receber e devolver valores, emitir 

relatórios.experiência na função. trazer currículo e carteira de 



trabalho na entrevista, dia 24/09/2020 as 08:00 horas, no SINE 

01 H – Torneiro mecânico (721215) 

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

 


