VAGAS DO SINE
25/01/2021
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 acabamento de fundição (722215)

01

trabalhar em fundição de fabricação de peças agrícolas em geral,
Lixar peças, fazer rebarbas, Levar currículo na empresa
I – Atendente balconista (521140)

01

vagas para ambos os sexos com experiência em atendimento e
vendas de peças de carro, ter boa comunicação, trabalhar em
grupo, ter concluído o ensino médio ou cursar o nível superior,
CNH AB. Trazer currículo para ser encaminhado.
I – Auxiliar administrativo (411005)

10

Conhecimento em informática, saber lidar com sistema em
emissão de relatório, trabalhar com números, auxiliar demais
departamentos no que for necessário para a parte administrativa,
cuidar do relógio ponto. se tiver experiência com escritório será
um diferencial.currículo em mãos para ser encaminhado
I – Auxiliar de linha de produção (784205) COPACOL

05

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
H – Auxiliar de linha de produção (784205)

01

Precisa de homens para trabalhar em linha de produção na area de
troncos, levar currciulo na empresa.
H – Auxiliar de mecânico diesel (911120)

03

Vaga para homem para trabalhar em Assis Chateaubriand, Não
precisa ter experiência somente noção em mecânica agrícola e
CNH AB não é um requisito necessário. Levar currículo na
empresa
I – Auxiliar nos serviços de alimentação (513505)

01

Vaga para Assis, trabalho de atendimento, servi, ter bom
relacionamento, boa comunicação..Deixar currículo em pen drive
ou digitalizado no SINE. Vaga urgente, aberta ate dia 26/01 as
10:30 h
H – Consultor de vendas (521110)

01

Vaga com experiência em vendas de materiais de construção, ter
Ensino médio e CNH B. Boa comunicação, trabalhar grupo. trazer
currículo digitalizado ou em pen drive
M – Consultor de vendas (521110)

02

Vendedor Externo - Atuar em Assis e região. Requisitos Mínimos:
- Experiência em vendas no segmento de Materiais de Construção.
- Perfil comercial e com bom relacionamento interpessoal,
técnicas de vendas; - Pacote office nível intermediário; Habilitação AB; - Saiba trabalhar com metas; Características
Pessoais (Competências) - Facilidade para abordar pessoas;Ousadia;- Alto poder de persuasão;- Comunicação;- Organização
trazer curriculum em pen drive ou digitalizado.
I – Encarregado de controle financeiro (410235)

01

Vaga para Assis, trabalho de encarregado pessoal onde
Supervisiona e controla equipe e serviços financeiros. ter ensino
médio completo ou cursando nível superior.Deixar currículo em
pen drive ou digitalizado no SINE. Vaga urgente, aberta ate dia
26/01/2021 as 10:30 horas
I – Enfermeiro do trabalho (223530)

01

sexo indiferente, com formação em enfermagem e inscrição coren.
Com pós em enfermagem do trabalho. Vaga temporária. Currículo
no SINE em pen drive ou digitalizado
M – Gerente comercial (142305)

01

Vaga para mulher, com ensino médio completo ou cursando nível
superior, gerenciar e administrar quadro pessoal. trazer curriculo
em pen drive ou digitalizado.
H – Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (913115)

01

Vaga para homem para trabalhar em Assis Chateaubriand, deve
ter experiência em mecânica agrícola e CNH AB. Levar currículo
na empresa
H – Operador de estação de tratamento de água (862305)

20

Vaga para homem, monitorar, controlar o processo de tratamento
de água e efluentes. ter experiência. levar curriculo na empresa.
Ter ensino médio
H – Pedreiro (715210)

08

Vaga para homem acima de 18 anos, trabalhar em obra em Assis .
Com experiência em CTPS
H – Safrista (6222020)

01

Vaga para homem, para trabalhar na safra, vagas temporárias.
Levar currículo na empresa
H – Separador de material reciclável (519210)

10

Vagas para homem com experiência em classificação de
recicláveis. Levar currículo na empresa
H – Servente de pedreiro (717020)

01

Vaga homem acima de 18 anos, trabalhar em obra em Assis, com
noção de servente de pedreiro . Para trabalhar na obra da Frimesa.
H – Soldador (724315)

01

trabalhar em mecânica de torno como soldador de peças, com
experiência ou com conhecimento amplo na área. Levar currículo
na empresa
H – Soldador (724315)

01

Vagas para homem, com experiência.
H – Soldador (724315)

01

vaga para homem com experiência em soldas. levar currículo.
I – Técnico de enfermagem do trabalho (322215)

01

Vaga pra mulher com ensino médio com curso de enfermagem.
Com pós em enfermagem do trabalho . Ter experiência com
atendimento, trabalhar em grupo, ser responsável, dinâmica, ter
boa comunicação, entender de informática, sistemas, e-mail.
Trazer currículo digitalizado na Agência do Trabalhador/SINE.
I – Técnico em segurança do trabalho (351605)

01

Para trabalhar com normas de segurança no trabalho. se possível
experiência desejável na cultura de milho (NR31). Trazer
curriculo no pen drive ou digitalizado.
H – Torneiro mecânico (721215)

20

trabalhar em mecânica de torno, com experiência ou com
conhecimento amplo na área. Levar currículo na empresa
H – Trabalhador da cultura da maça (622505)

02

O trabalhador devera realizar atividades de colheita.
Disponibilidade para viajar e ficar fora por mais ou menos 45 dias.
Trabalhar em Santa Catarina. Entrevista dia 28/01 as 08:30 horas.
H – Trabalhador de limpeza de pescado – industrialização.
(841484)

06

Com experiência na produção de file de peixe. Requisito da vaga
ter experiência em filetagem. Necessita ter meio transporte próprio
ou se mudar para a cidade de Assis Chateaubriand. Entrar em
contato por celular
M – Vendedor – no comércio de mercadorias (521110)

01

Vaga pra mulher com ensino médio completo, ter experiência com
vendas, atendimento, caixa, atender telefone. Trabalhar em grupo,
ser responsável, dinâmica, ter boa comunicação, entender de
informática, sistemas. Trazer currículo digitalizado na Agência do
Trabalhador/SINE.
H – Vendedor interno (521110)
Vaga para homem com experiência em venda de peças agrícolas.
Levar currículo na empresa.

Att
Lucia Michelon
Agencia do Trabalhador
Rua: Recife, 130
Assis Chateaubriand/Pr
(44) 3528-4005

