
VAGAS DO SINE 

30/04/2021 

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 

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

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

. 

Com experiência . 

ENTREVISTA DIA 05/05/2021 QUARTA-FEIRA 

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 30 vagas de emprego para o setor do abate, 

indav e sif do 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 (05/05) as 16:00 

horas, ou ate atingir os números de encaminhamentos. 

60 I – Auxiliar de linha de produção (784205) LAR - 

CASCAVEL 

vaga para trabalhar em abatedouro de aves em Cascavel, em 

vários setores. e turnos a decidir na entrevista. entrevista dia 

06/05/2021 - quinta-feira AS 09:30 HORAS. So ira fazer a 

entrevista quem fizer o encaminhamento antes, 

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

vaga para trabalhar em abatedouro em Cafelândia, para 

moradores de Assis Chateaubriand., para agendar a entrevista 

Pelo WHATSAPP, deixar o nome no guichê 

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. para fazer a entrevista , 



somente pelo whatsapp 

01 I – Cabeleireiro unissex (516110) 

cabeleireiro unissex: desenvolver atividades de corte de cabelos 

(homens e mulheres) Com experiência 

05 H - Carpinteiro (715505 

Vaga para homem, trabalhar em Assis .Com experiência em CT 

ENTREVISTA DIA 05/05/2021 QUARTA-FEIRA 

01 H – Marceneiro (771105) 

Precisa de homens com experiência ou noção em marcenaria de 

carrocerias, 

levar currículo na empresa 

01 H – Montador de máquinas (montagem em série) (725105) 

Vaga para trabalhar em Jesuítas, Montam peças para máquinas e 

aparelhos e acessórios em linha de montagem. Organizam o 

local e revisam instruções de trabalho. Fazem manutenção 

preventiva em ferramentas. especificam peças de montagem. 

Montam máquinas 

entrar em contato pelo whats 

01 H – Montador de móveis de madeira (774105) 

Para trabalhar com montagem de moveis, precisa de experiência, 

com montagem e desmontagem. CNH C. 

levar currículo na empresa 

01 H – Oficial de serviços gerais (514325) 

Vaga para trabalhar em Assis, que tenha noção em servente de 

pedreiro, para trabalhar como auxiliar de marmoraria. trabalho 

PESADO, Não precisa de experiência. 

02 H – Oficial de serviços gerais (514325) 

trabalhar como ajudante, de preferência com experiência, ou 

vontade de aprender com CNH AB, 

levar currículo na empresa 

01 H – Operador de empilhadeira (782220) 

Vaga para homem, trabalhar em obras em Assis. 

Com experiência. Entrar em contato pelo whats 

01 H – Operador de torno com comando numérico (721430) 



Vaga para homem, trabalhar em Assis, r em mecânica de torno, 

com experiência ou com conhecimento amplo na área.Trabalhar 

com torno CNC é um sistema que permite o controle de 

máquinas, sendo utilizado principalmente em tornos e centros de 

usinagem. Levar currículo na empresa 

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 05/05/2021 QUARTA-FEIRA 

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. 

ENTREVISTA DIA 05/05/2021 QUARTA-FEIRA 

01 H – Soldador (724515) 

Vaga para trabalhar com serviços metalúrgicos, fazendo grades, 

portões sem experiência, para ajudar nos trabalhos de solda, ter 

vontade de aprender. 

01 H – Torneiro mecânico (721215) 

Vaga para homem, trabalhar em Assis, em mecânica de torno, 

com experiência ou com conhecimento amplo na área.Levar 

currículo na empresa 

01 H – Torneiro mecânico (721215) 

Vaga para homem trabalhar em Assis, com experiência em 

torneiro mecânico convencional e CNC. Levar currículo na 

empresa 

01 H – Torneiro mecânico (721215) 

Vaga para trabalhar em Jesuítas, pode ser aposentados, ou com 

curso do SENAE, requisito, vontade de trabalhar. Entrar em 

contato pelo whatsapp 

01 H – Vendedor – no comércio de mercadorias (521110) 

Vagas para homem trabalhar em Assis, com experiência em 

vendas, especificamente em móveis e eletrodoméstico. Levar 

currículo na empresa. 

01 I – Vendedor de serviços (524105) 

Vagas para homens ou mulheres acima de 25 anos que tenha 

disponibilidades para viagens, ira trabalhar com vendas de 

cursos e treinamentos.O empregador vai explicar sobre a vaga 

na entrevista. Enviar currículo pelo whats 



01 M – Vendedor de serviços (524105) 

Vaga para mulher com experiência em vendas, com informática 

básica, vai trabalhar com sistema. somente encaminhar com 

experiência. ensino médio completo. Entra em contato pelo 

celular 

 
Agencia do Trabalhador 

Rua: Recife, 130 

Assis Chateaubriand/Pr 

(44) 3528-4005 

 


