
 

 

 

 

 

 

 
VAGAS – SINE MUNICIPAL 

 

CARGOS QUANTIDADE                      REQUISITOS 

AGENTE DE CONTROLE E PERDAS 01 Ensino médio completo, possuir 
curso de vigilante patrimonial, 
necessário experiência na área de 
1 ano. (Vaga inclui PCD). 

AUXILIAR DE CARGA E 
DESCARGA 

01 Ensino médio completo, 
experiência na função na função 
será um diferencial; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 02 Experiência na função, ensino 
médio completo. 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 01 Ensino médio completo, 
necessário experiência na função, 
residir na parte alta da cidade e 
possuir conhecimento básico em 
elétrica. (Essa vaga inclui PCD). 

AUXILIAR DE MARCENARIA 02 Escolaridade indiferente, 
necessário experiência na função, 
essa vaga inclui PCD; 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10 Ensino fundamental completo, 
sexo masculino, não é necessário 
ter experiência. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  01 Curso técnico ou de auxiliar bucal, 
sexo feminino, experiência na 
função; 

ATENDENTE 10 Ensino médio completo; 

ATENDENTE DE LANCHONETE 

(PCD) 

01 Ensino médio completo, 
experiência em vendas e 
atendimento ao cliente e morar 
próximo ao Parque Shopping; 

AUXILIAR DE ARMAZÉM 

(PCD) 

05 Ensino indiferente, necessita 
saber ler e mexer com aparelho 
celular; 

AJUDANTE OPERACIONAL 01 Ensino médio completo, 
experiência na função, “CNH B”; 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

(PCD) 

22 Escolaridade indiferente. 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 01 Ensino fundamental completo, 
experiência na função; 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 01 Ensino indiferente, possuir 
experiência e residir no Benedito 
Bentes; 

AUXILIAR DE COZINHA 01 Ensino indiferente, residir nas 
proximidades do bairro Cruz das 
Almas, experiência na função; 



 

 

AUXILIAR DE COZINHA 01 Ensino fundamental completo, 
experiência na função, ter algum 
curso na área de produção de 
alimentos será um diferencial; 

ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO 

 

01 Ensino médio completo, 
experiência de pelo menos 3 
meses na função; 

APONTADOR  01 Ensino médio completo, possuir 
experiência e habilidade em excel;  

CAMAREIRA 01 Ensino fundamental completo, 
sexo feminino, contrato 
intermitente; 

COSTUREIRA 02 Ensino médio completo, 
experiência na função 

COSTUREIRA 02 Ensino indiferente, possuir 
experiência em moda praia; 

COSTUREIRA 02 Ensino indiferente, sexo 
feminino, rapidez em maquina de 
overlok; 

CONSULTOR DE NEGÓCIOS 20 Ter pós graduação nas áreas de 
Administração, Contabilidade, 
Economia, Engenharia de 
Produção e Marketing. 

INSCRIÇÕES FEITAS ONLINE 
PELO LINK:  

https://abre.ai/desenvolveja/ 

 

CONSULTOR TÉCNICO DE 
VENDAS 

01 Cursando o ensino superior, ter 
conhecimento e domínio em 
Sketchup, necessário experiência 
de 6 meses. (Vaga inclui PCD). 

COBRADOR EXTERNO            01 Ensino médio completo, residir na 
parte alta, possuir experiência na 
função, obrigatório ter CNH “A”; 

COZINHEIRA          02 Ensino fundamental completo, 
necessário experiência na função; 

DESENVOLVEDOR FRONT-END 

(ESTÁGIO) 

 

      10 Ensino superior cursando, ter o 
curso técnico profissionalizante; 

 DESENVOLVEDOR BACK-END 

(ESTÁGIO) 

 

      10 Ensino superior cursando, ter o 
curso técnico profissionalizante; 

ELETRICISTA        01 Ensino fundamental completo, 
sexo masculino, experiência na 
função de 1 ano;  

ENCARREGADO       01 Ensino indiferente; 

                   ESTÁGIO          01 Ensino superior cursando em 
algum desses cursos: 
administração de empresas ou 

https://abre.ai/desenvolveja/


 

 

ciências econômicas do 1° ao 6º 
período. 

ESTÁGIO 01 Ensino superior cursando em 
Administração ou logística e 
residir na parte alta da cidade. 
(Vaga inclui PCD). 

   ESTÁGIO DE CONTABILIDADE          01 Cursando a partir do 6º período; 

ELETRICISTA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

08 Ensino indiferente, necessário  ter 
experiência na área e CNH “B” ou 
“D”. 

ELETRICISTA DE SISTEMA  
FOTOVOLTAICO 

         02  Ensino médio completo,  
experiência na função, CNH “B”; 

ELETRICISTA DE VEÍCULO 
PESADO 

         02 Curso técnico, experiência de 6 
meses na área de veículos 
grandes a Diesel, essa vaga 
inclui PCD; 

ELETRICISTA AUTOMOTIVO          01 Ensino médio completo, 
experiência na função, CNH “B”,  

ELETRICISTA AUTOMOTIVO          01 Experiência com transporte 
urbano, curso técnico em 
eletrônica automotiva, 
experiência na função; 

ELETROMECÂNICO 01 Ensino médio completo, homem, 
experiência na função e ter CNH. 

FISCAL DE PREVENÇÃO 
PERDAS 

02 Ensino médio completo, 
preferencialmente ter experiência 
na função, residir na parte alta da 
cidade, possuir conhecimento 
em procedimentos em prevenção 
de perdas.  (Vaga inclui PCD). 

FRENTISTA 01 Ensino indiferente, necessário 
experiência na função; 

FRENTISTA 02 Ensino médio completo, 
experiência de 1 ano na função; 

GERENTE  02 Ensino médio completo, 
experiência na função; 

GERENTE DE 
RELACIONAMENTO 

01 Ensino superior cursando, 
experiência na função, sexo 
feminino; 

           GERENTE DE VENDAS  01  Ensino médio completo, sexo 
masculino, experiência na função; 

GERENTE DE VENDAS DE 
VEÍCULOS 

01 Ensino médio completo, sexo 
masculino, experiência na função; 

 INSTALADOR DE MAQUINETA DE 
CARTÃO DE CRÉDITO 

01 Ensino indiferente, possuir “CNH 
B” e possuir moto, a empresa vai 
ensinar a fazer a instalação das 
maquinetas; 



 

 

JOVEM APRENDIZ             05 Ensino médio cursando ou Ensino 
médio completo, o jovem deve  ter 
entre 18 e 21 anos de idade. 

MECÂNICO 02 Ensino médio completo, 
necessário experiência em 
suspensão automotiva. 

MECÂNICO 01 Ensino indiferente, experiencia 
em mecanica linha leve ou a  
diesel; 

MECÂNICO  01 Ensino indiferente, não precisa 
de experiência na função, residir 
na região do Barro duro ou se 
morar longe possuir veículo; 

    MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 

             (LINHA LEVE) 

01 Ensino médio completo, 
experiência na função, CNH “B”, 
sexo masculino; 

    MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 

(LINHA PESADA) 

01 Ensino médio completo, 
experiência na função, CNH “B”, 
sexo masculino; 

MECÂNICO DE BICICLETA 01 Ensino fundamental completo, 
morar na parte baixa de maceió, 
sexo masculino, experiência na 
função;  

MOTORISTA  01 Ensino fundamental completo e 
possuir CNH “D”; 

MOTORISTA 01 Ensino médio completo, 
experiência na função, CNH “D”; 

MOTORISTA 03 Cursos atualizados de MOPP, 
primeiros socorros, CNH “D”; 

MOTORISTA 09 Curso de transporte coletivo, 
experiência de 2 anos em carteira, 
“CNH D”; 

MONTADOR INDUSTRIAL  01 Ensino fundamental completo, 
sexo masculino, necessário 
experiência na função; 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 2 anos; 

OPERADOR DE LOJA 

(PCD) 

02 Ensino médio completo, 
experiência na função de no 
mínimo 6 meses; 

OPERADOR DE 
RETROESCAVADEIRA 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência na função, CNH “D”, 
ter o curso NR12 ou NR11; 

OPERADOR JUNIOR (PCD) 03 Ensino indiferente, não é 
necessário ter experiência. 

PADEIRO 01 Ensino fundamental completo, 
experiência de 1 ano na função; 



 

 

PEDREIRO 01 Ensino indiferente, necessário 
experiência comprovada em 
carteira. 

PINTOR  01 Ensino médio completo, 
experiência na função; 

PROMOTOR DE VENDAS (PCD) 01 Ensino médio completo; 

PROGRAMADOR DE SOFTWARE 01 Conhecimento de Java Script, 
banco de dados, Sql, Python; 

RECEPCIONISTA 01 Ensino fundamental completo, 
sexo feminino, experiência de 3 
meses na função; 

REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTÔNOMO 

03 Ensino médio completo, ter 
inscrição no CORE, CNH “B”, 
conhecimento no pacote office, 
disponibilidade para viajar; 

REPRESENTANTE DE VENDAS 
JR 

05 Ensino médio completo, residir 
em maceió, experiência de no 
mínimo 

 1 ano; 

SERVIÇOS GERAIS 01 Ensino médio completo, 
experiência na função, residir 
próximo ao centro, Maceió 
Shopping ou Pátio Shopping; 

SERVIÇOS GERAIS 01 Ensino médio completo, 
experiência de 1 ano na função; 

SERVENTE DE OBRAS 40 Escolaridade indiferente, 
experiência exigida de 6 meses na 
função. 

SERVENTE 04 Ensino indiferente, necessário 6 
meses de experiência; 

SERVENTE (PCD) 02 Morar em Maceió, se tiver 
experiência será um diferencial; 

SOLDADOR 01 Ensino fundamental completo, 
experiência na função, sexo 
masculino; 

TELEFONISTA 01 Ensino médio completo, 
necessário experiência na função. 
(Vaga inclui PCD). 

TÉCNICO CFTV 02 Ensino indiferente, sexo 
masculino, experiência na função, 
possuir CNH “B”, ter 
conhecimento em instalação de 
câmeras e internet; 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

01 Ensino médio completo ou 
cursando o ensino superior, ou 
possuir o curso técnico em 
segurança do trabalho. Ter 
conhecimento em área ambiental, 
necessário experiência de 1 ano.  



 

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

01 Experiência na função, sexo 
masculino, “CNH A”; 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10  Experiência na função, home care 
será um diferencial; 

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 01  Ensino médio completo, 
experiência na função; 

VENDEDOR EXTERNO 04 Ensino médio completo, 
necessário ter experiência com 
vendas de sistema solar 
fotovoltaico, CNH “B” e veículo 
próprio. O inglês será um 
diferencial. 

VENDEDOR DE 
TELEMARKETING 

06 Ensino médio completo, não é 
necessário experiência. 

VENDEDOR 06 Ensino médio completo e ter 
experiência com vendas. 

VENDEDOR  01 Ensino médio completo, 
experiência com vendas internas e 
conhecimento no segmento 
automotivo; 

VENDEDOR EXTERNO 05 Ensino indiferente, experiência na 
área, possuir motocicleta e CNH 
“A” 

VENDEDOR INTERNO /EXTERNO 01 Ensino médio completo, residir na 
parte alta, possuir experiência na 
função, obrigatório ter CNH “A”; 

VENDEDOR INTERNO 01 Ensino médio completo, ter 
habilidade com cálculos, 
experiência na função será um 
diferencial; 

VENDEDOR 01 Ensino médio completo, 
experiência na função, 
conhecimento na área de peças 
automotivas, CNH “B”; 

VENDEDOR 08 Ensino médio completo, boa 
dicção, saber usar redes sociais; 

VENDEDOR 02 Ensino médio completo, 
experiência de 6 meses no ramo 
de vendas de materiais de 
construção;   

VENDEDOR  01 Ensino médio completo, residir 
em maceió, necessário ter 
experiência na função; 

TOTAL DE VAGAS 294  

 

 

Whatsapp: (82) 98879-1919 

Email: imosine.semtabes@gmail.com 

   Vagas atualizadas em 27/02/2023 às 08:00 
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