
VAGAS DO SINE 

01/03/2021 

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 

01 H – Auxiliar de expedição (414135) 

Vaga para homens, conferir carga e descarga, recepcionar 

produtos, entrada e saída e embalagens. Levar currículo na 

empresa 

02 H – Ajudante de açougueiro (848510) 

Vaga para homem, residir em Assis.ter conhecimento com todos 

os tipos de carnes. (porco, boi, frango em geral). Ter 

disponibilidade para horários. Trabalhar em grupo, ser dinâmico, 

responsável. Curriculo digitalizado, fazer a inscrição no SINE 

para agendar entrevista. Vagas limitadas . Supermercado Estela 

01 H – Apontador de obras (414205) 

Obs: Necessário 3 meses de experiência na função, comprovada 

em carteira de trabalho, trabalho temporário terá duração 08 a 09 

meses.Horário: 07:00h - 17:00h de segunda a sexta- feira 

(sábados eventuais) Aos candidatos que vocês pré - 

selecionarem preciso que compareçam na entrevista com os 

xerox dos seguintes documentos: Carteira de trabalho; RG; CPF; 

Título de Eleitor; Atestado de Boa Conduta; Comprovante de 

endereço. ENTREVISTA DIA 22/03/ AS 09:30 HORAS 

05 H - Armador de ferragens na construção civil (715315) 

Vaga para homem acima de 18 anos, trabalhar em obra em Assis 

. Com experiência em CTPS . 

Empresa disponibiliza transporte. 

Entrevista dia 03/01/2021 as 09:00 horas no SINE 

12 H – Armador de ferros (715315) 

*o trabalhador* com experiência na função 1 Anos em carteira 

de trabalho, a obra é na empresa frimesa na cidade de Assis. 

fazer a inscrição no sine e deixar o número do telefone para ligar 

e agendar entrevista. 



03 H – Armador de ferros (715315) 

Obs: Necessário 3 meses de experiência na função, comprovada 

em carteira de trabalho, trabalho temporário terá duração 08 a 09 

meses. Horário: 07:00h - 17:00h de segunda a sexta- feira 

(sábados eventuais) Aos candidatospreciso que compareçam na 

entrevista com os xerox dos seguintes documentos: Carteira de 

trabalho; RG; CPF; Título de Eleitor; Atestado de Boa Conduta; 

Comp. de endereço. ENTREVISTA DIA 22/03 AS 09:30 

HORAS 

02 H – Auxiliar de linha de produção (784205) 

Vaga para homem, trabalhar em Assis com produção de 

ferragens, troncos. Levar curriculo na empresa 

01 H – Auxiliar de linha de produção (784205) 

Vaga para homem, trabalhar com produção.Currículo na 

empresa 

03 H – Auxiliar de linha de produção (784205) 

Precisa de homens para trabalhar em Assis, na área de produção 

de peças agrícolas. .salário à combina . 

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. Entrevista 

dia 10/03/2021 as 09:30 horas 

03 H – Auxiliar técnico de montagem (374110) 

Vaga para homem, trabalhar como auxiliar de montagem de 

Máquinas Agrícolas, precisa de noção em montagem , peças, de 

preferência que tenha CNH 

14 I – Caixa (supermercado) (421125) 

Vagas para maiores de 18 anos, residir em Assis, ter experiência 

como caixa, ter bom relacionamento, ser dinâmico e 

responsável. Disponibilidade de horário, Ensino médio completo 

ou cursando. Curriculo digitalizado, fazer a inscrição no SINE 

para agendar entrevista. Vagas limitadas . Supermercado Estela 

08 H – Carpinteiro (715505) 

Obs: Necessário 3 meses de experiência na função, comprovada 

em carteira de trabalho, trabalho temporário terá duração 08 a 09 

meses. Horário: 07:00h - 17:00h de segunda a sexta- feira 

(sábados eventuais) Aos candidatos que vocês pré - 

selecionarem preciso que compareçam na entrevista com os 

xerox dos seguintes documentos: Carteira de trabalho; RG; CPF; 



Título de Eleitor; Atestado de Boa Conduta; Comprovante de 

endereço. 

ENTREVISTA DIA 22/03 AS 09:30 HORAS 

02 H – Carpinteiro (715505) 

Experiência mínima de 6 meses em obras de BASE DE SILO 

Para trabalhar em Vila Nova, Toledo Pr, ficar alojado de 

segunda a Sexta Feira. Empresa oferece, Café da manhã, almoço 

e janta, reembolso de combustível regime CLT. Encaminhar 

Somente com experiência mínima de 6 meses com registro em 

CTPS 

Pegar encaminhamento no SINE e ligar para agendar entrevista 

05 H - Carpinteiro (715505) 

Vaga para homem, trabalhar em Assis . 

Com experiência em CTPS.  

Empresa disponibiliza transporte. 

Entrevista dia 03/01/2021 as 09:00 horas no SINE 

01 I – Confeiteiro (848310) 

Vaga para maiores de 18 anos, residir em Assis. Experiência em 

preparo dos bolos, coberturas, recheios.. Disponibilidade de 

horário. Bom relacionamento, ser dinâmico e responsável, 

trabalhar em grupo. Curriculo digitalizado, fazer a inscrição no 

SINE para agendar entrevista. 

Vagas limitadas . 

Supermercado Estela 

03 M – Costureira em geral (763210) 

Vaga para mulher, com noção em costura, a experiência será um 

diferencial, ira costurar roupas femininas de malhas. 

Levar curriculo na empresa 

01 M – Cozinheiro geral (513205) 

vaga para mulher com experiência, ter disponibilidade para 

trabalhar fins de semana, feriados, folga a combinar. OBS: tem 

que ter veículo.para se deslocar ate a empresa. 

levar currículo. 

08 H – Embalador, a mão (784105) 

Vagas para homem maiores de 18 anos, residir em Assis, ter 

conhecimento em empacotar produtos, ter bom relacionamento, 



ser dinâmico e responsável, trabalhar em grupo. 

Disponibilidades de horários. Curriculo digitalizado, fazer a 

inscrição no SINE para agendar entrevista. Vagas limitadas . 

Supermercado Estela 

01 H – Enchedor de bandejas(784105) 

Vaga para homem acima dos 30 anos, para trabalhar em 

bandejamento de file. Necessita ter meio transporte próprio. 

Entrar em contato por celular para agendar entrevista 

01 H – Inspetor de qualidade (391205) 

Vaga para homem, trabalhar em Assis com controle de 

qualidade da produção da linha de fundição. Levar curriculo na 

empresa. 

01 H – Mestre de obras (710205) 

Experiência mínima de 6 meses em obras de BASE DE SILO 

Para trabalhar em Vila Nova, Toledo Pr, ficar alojado de 

segunda a Sexta Feira. Empresa oferece, Café da manhã, almoço 

e janta, reembolso de combustível regine CLT,. Encaminhar 

Somente com experiência mínima de 6 meses com registro em 

CTPS 

Pegar encaminhamento no SINE e ligar para agendar entrevista 

10 H – Motorista de ônibus rodoviário (782405) 

Vaga para homens, trabalhar na lina de Assis/Palotina ou 

Assis/Cafelândia. CNH D. 

Currículo para ser encaminhado. 

02 H – Motorista entregador (782310) 

Vaga para homem, residir em Assis. Ter CNH B ou C, para 

fazer entrega em Assis e Região. Ter disponibilidade para 

horários. bom relacionamento, ser dinâmico, responsável e saber 

trabalhar em grupo. Curriculo digitalizado, fazer a inscrição no 

SINE para agendar entrevista. Vagas limitadas . Supermercado 

Estela 

01 H – Motorista entregador (782310) 

Vaga para homem com disponibilidade de viajar, ficar fora de 

casa por dias. Tem que ter CNH C, ira fazer entregas e montar 

troncos. Interessados procurara o SINE com carteira de trabalho 

, CNH C . Curriculo para anexar na carta de encaminhamento. 

01 H – Montador de móveis de madeira (774105) 

Para trabalhar com montagem de moveis, precisa de experiência, 

com montagem e desmontagem. CNH C. levar curriculo na 

empresa 



02 H – Oficial de serviços gerais (514325) 

Vaga para homem, para trabalhar no plantio de grama, 

montando jardim, plantando árvores, gostar de trabalhar com 

paisagismo.. Curriculo para anexar na carta de encaminhamento. 

01 H – Oficial de serviços gerais (514325) 

Vaga para homem para trabalhar nos serviços gerais. 

Levar currículo na empresa 

01 M – Operador de caixa (421125) 

Vaga para mulher acima dos 25 anos, ter experiência como 

operadora de caixa, ensino médio completo ou cursando. 

levar curriculo na empresa 

01 H – Operador de escavadeira (715115) 

Vaga para homem trabalhar em Assis, como operador de 

escavadeira hidráulica tem que ter experiência em carteira de 

trabalho. Trabalhar com máquinas pesadas e as operam 

Removem solo, 

Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas. 

Ligar antes para agendar entrevista 

01 H – Operador de fresadora com comando numérico (721410) 

Vaga para homem para trabalhar como operador de máquina 

fresadora, com conhecimento em SOLID WORKS, EDGECAM, 

PROGRAMAÇÃO DE ROUDER CNC. Levar currículo na 

empresa 

01 I - Padeiro (848305) 

Vaga para maiores de 18 anos, tem que residir em Assis.ter 

experiência de fazer pão, massas, bolos, bolachas, preparo em 

geral. Ter disponibilidade para horários, ter bom 

relacionamento, ser dinâmico, responsável e saber trabalhar em 

grupo .Curriculo digitalizado, fazer a inscrição no SINE para 

agendar entrevista.Vagas limitadas , supermercado Estela 

20 H – Pedreiro (715210) 

Vaga para homem acima de 18 anos, trabalhar na obra da 

Frimesa em Assis . Com experiência em CTPS . 

Empresa disponibiliza transporte. 

Entrevista dia 03/01/2021 as 09:00 horas no SINE 

15 H – Pedreiro (715210) 



Obs: Necessário 3 meses de experiência na função, comprovada 

em carteira de trabalho, trabalho temporário terá duração 08 a 09 

meses.Horário: 07:00h - 17:00h de segunda a sexta- feira 

(sábados eventuais) Aos candidatos que vocês pré - 

selecionarem preciso que compareçam na entrevista com os 

xerox dos seguintes documentos: CTPS e os doc. pessoais; 

Atestado de Boa Conduta; Comprovante de endereço. 

ENTREVISTA DIA 22/03/ AS 09:30 HORAS 

01 I – Professor de inglês (234616) 

Vaga para Assis, ter formação em inglês apto a dar aula. ser 

comunicativo, disponibilidade de horário. 

currículo em pen drive ou digitalizado. 

01 M – Salgadeiro (513505) 

Vaga para maiores de 18 anos, residir em Assis.ter experiência 

em preparo de salgados em geral. Ser dinâmico, trabalhar em 

grupo, ser responsável. Ter disponibilidade para horários. . 

Curriculo digitalizado para fazer inscrição no SINE e agendar 

entrevista. Vagas limitadas. Supermercado Estela 

15 H – Serventes de obras (717020) 

Obs: Necessário 3 meses de experiência na função, comprovada 

em carteira de trabalho, trabalho temporário terá duração 08 a 09 

meses.Horário: 07:00h - 17:00h de segunda a sexta- feira 

(sábados eventuais) Aos candidatos que vocês pré - 

selecionarem preciso que compareçam na entrevista com os 

xerox dos seguintes documentos: Carteira de trabalho; RG; CPF; 

Título de Eleitor; Atestado de Boa Conduta; Comprovante de 

endereço. 

ENTREVISTA DIA 22/03/ AS 09:30 HORAS 

02 H – Servente de obras (717020) 

Experiência mínima de 6 meses em obras de BASE DE SILO 

Para trabalhar em Vila Nova, Toledo Pr, ficar alojado de 

segunda a Sexta Feira. Empresa oferece, Café da manhã, almoço 

e janta, reembolso de combustível regime CLT. Encaminhar 

Somente com experiência mínima de 6 meses com registro em 

CTPS. Pegar encaminhamento no SINE e ligar para agendar 

entrevista 

30 H – Servente de pedreiro (717020) 

Vaga para homem acima de 18 anos, para trabalhar em obra em 

Assis Chateaubriand. 



Com noção de servente de pedreiro . 

Empresa disponibiliza transporte. 

Entrevista dia 03/01/2021 as 09:00 horas no SINE 

01 H – Soldador (724315) TOLEDO 

Soldador com certificado e qualificação em 

solda necessário experiência principais funções- manuseio 

de máquinas de solda, solda em rede de tubulação, todas as 

atividades na área de solda e manutenção industrial local da obra 

- Toledo (necessária disponibilidade de viagem) horário de 

trabalho – terça a sábado - 8:00 - 12:00 /13:30 - 17:54 domingo - 

8:00 as 10:00 quando necessário, segunda – dsr - salário=a 

combinar(de acordo com nível de experiência) a empresa 

disponibiliza casa/pensão 

01 H – Soldador (724315) 

Vagas para homem, com experiência. 

01 I – Técnico em segurança do trabalho (351605) 

*o trabalhador* com experiência na função 1 a 2 anos em 

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

Assis. técnico de segurança CLT ou MEI, deixar o número do 

telefone para ligar e agendar entrevista. 

01 H – Vendedor de serviços (524105) 

Vaga para homem, de vendedor externo mais entregas, ser 

simpático, proativo, organizado. ira fazer vendas de 

equipamentos de proteção e prevenção. CNH B. fazer inscrição 

no sine e levar o currículo na empresa 

LFM 

Att 

Lúcia Michelon 
Agencia do Trabalhador 

Rua: Recife, 130 

Assis Chateaubriand/Pr 

(44) 3528-4005 

 


