
VAGAS DO SINE 

17/11/2020 

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 

10 H – Ajudante de obras (717020) 

O Trabalhador vai ajudar em obras desenvolver ajuda em 

suporte elétrico me instalação da rede elétrica, perfuração de 

solo, carpintaria, montagem das torres. a empresa oferece 

alojamento e refeição. tem que levar somente roupa de cama 

e roupas pessoais.entrar em contato por telefone 

01 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 

05 H – Armador de ferros (715315) 

*o trabalhador* com experiência na função 2 anos em 

carteira de trabalho, a obra é na empresa frimesa na cidade 

de assis. deixar o numero do telefone para ligar e agendar 

entrevista. 

01 I – Auxiliar de expedição (414135) PRATI DONADUZZI 

***vagas exclusivas para PCD ou reabilitados do INSS*** o 

trabalhador realizará a guarda de materiais e pedidos, 

separar e conferir as etiquetas conforme pedidos, montar e 

desmontar paletes, cumprir as normas 5 s de segurança, 

realizar as atividades de acordo com os procedimentos e 

instruções da empresa, utilizar os epi's de acordo com os 

riscos das atividades a serem realizadas. deixar nome para 

marcar entrevista. Horário de trabalho 3º turno das 13:50 

horas as 22:00 horas 



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 

05 H – Carpinteiro de obras (715525) 

*o trabalhador* com experiência na função de 2 anos na 

carteira de trabalho, a obra é na empresa frimesa na cidade 

de Assis. deixar o nome e número de telefone para ligar e 

agendar entrevista. 

02 I - Auxiliar de linha de produção (784205) PRATI 

DONADUZZI 

***vagas exclusivas para PCD ou reabilitados do INSS*** 

cumprir as normas de bpf, 5 s e segurança, realizar as 

atividades de acordo com os procedimentos e instruções de 

conferências da empresa, utilizar os epi's de acordo com os 

riscos das atividades. auxiliar na embalagem de 

medicamentos acondicionando-os nas caixas de embarque. 

realizar a organização do setor de forma a manter limpo e 

adequado conforme procedimentos, dentre outras atividades 

correlatas. deixar o nome para marcar entrevista. Horário de 

trabalho 1º turno das 05:30 horas as 13:50 horas e 2º turno 

das 13:50 horas as 22:00 horas 

01 I – Farmacêutico (223405) 

Vaga para trabalhar em farmácia em Assis , ter experiência e 

curso completo de farmácia. Ter disponibilidade de horários. 

ligar para agendar entrevista 

01 H – Instalador fotovoltaico (732140) 

vaga para homens para trabalhar em Assis e região. 

requisitos: proativo, responsável, dinâmico, CNH B, preferível 

ter experiência em instalações elétricas de sistema solar. levar 

currículo na empresa. 

01 H – Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 

(913115) 

vaga para homem para trabalhar em Assis Chateaubriand, 

deve ter experiência em mecânica agrícola e CNH AB. levar 

currículo na empresa 



02 I -Oficial de serviços gerais (514325) PRATI DONADUZZI 

***vagas exclusivas para PCD ou reabilitados do INSS*** 

para trabalhar em indústria de medicamentos em Toledo. 

Escolaridade: Ensino Ensino Fundamental completo ou 

cursando. Vagas Disponíveis: Limpeza de Banheiros, 

corredores e escadas. Organizar e manter limpo as áreas 

adequadas, fazer retiradas de lixos, fazer o que for destinado 

na função Horário de trabalho: (13:40 ás 22:00) . deixar o 

nome para agendar entrevista . 2º turno das 13:50 as 22:00 h 

05 H – Pedreiro (715210) 

*o trabalhador* com experiência na função de 1 anos na 

carteira de trabalho, a obra é na empresa frimesa na cidade 

de ASSIS. deixar o numero do telefone para ligar e agendar 

entrevista. 

05 H – Servente de obras (717020) 

*o trabalhador* com experiência na função 1 ano em 

carteira de trabalho, a obra é na empresa frimesa na cidade 

de assis. deixar o numero do telefone para ligar e agendar 

entrevista. 

01 I – Vendedor de serviços (524105) 

Vagas para trabalhar com vendas de cursos, vendas internas, 

em alguns momentos visitas em empresas. formação: adm 

ou marketing, levar curriculo na empresa   

 

 

Att 

Lúcia Michelon 

 
Agencia do Trabalhador 

Rua: Recife, 130 

Assis Chateaubriand/Pr 

(44) 3528-4005 

 


