VAGAS– SINE MUNICIPAL
CARGOS

QUANTIDADE

VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01

Ensino médio completo, experiência
na função e residir na parte baixa;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01

Ensino superior completo ou técnico
administrativo, experiência na função
e residir na parte alta de Maceió;

ASSISTENTE DE LOJA PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Ensino
médio
completo,
sexo
masculino e residir na parte baixa de
Maceió;

ANALISTA ADMINISTRATIVO/
FISCAL

01

Ensino superior cursando/completo,
experiência
com
notas
fiscais,
financeiros,
fiscalização
de
mercadorias e contábeis, residir na
parte alta de Maceió;

ALMOXARIFE

01

Ensino médio completo, experiência
comprovada na função;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Ensino médio completo, experiência
na função e vivência com pacote
office( excel, word e power point);

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
(COZINHA)

01

Ensino
médio
completo,
sexo
feminino, experiência na função, ter
conhecimento na área de confeitaria e
bolos e residir na parte baixa de
Maceió;

AUXILIAR DE ELETRICISTA
INDUSTRIAL

02

Curso de eletricista industrial ou em
eletrotécnica, experiência na função e
residir na parte alta de Maceió;

ATENDENTE DE LANCHONETE

02

Ensino
médio
completo,
feminino,
experiência
atendimento ao público;

AJUDANTE OPERACIONAL

01

Ensino médio completo e residir na
parte alta de Maceió;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

10

Ensino indiferente e residir na parte
alta de Maceió;

sexo
com

ATENDENTE DE NEGÓCIOS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

AJUDANTE DE CARGA E
DESCARGA

01

Ensino médio completo, experiência
na função e CNH D;

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

02

Ensino indiferente, experiência na
função e residir na parte alta de
Maceió;

AUXILIAR DE SERRALHEIRO

01

Ensino fundamental completo,
experiência na função e
disponibilidade de horário;

COZINHEIRA (O)

02

Ensino fundamental completo, residir
na parte baixa, e experiência na
função;

COZINHEIRA

01

Escolaridade indiferente, experiência
na função, sexo feminino e residir na
parte baixa de Maceió;

COSTUREIRA

02

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

CONSULTOR DE VENDAS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

ENFERMEIRO (A) PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Superior completo em enfermagem e
COREN ativo, experiência na função e
residir na parte alta de Maceió;

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS

01

Ensino médio completo, curso na área
de mecânica, experiência na função,
CNH “B” e residir na parte alta;

ENCARREGADO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

ELETRICISTA INDUSTRIAL

01

Curso técnico em eletricista,
experiência na função e residir na
parte alta de Maceió;

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

01

Ensino superior cursando em
administração a partir do 5º período;

FISCAL DE LOJA

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

03

Ensino médio completo e experiência
na função;

GERENTE DE PRODUÇÃO DE
COZINHA

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

GARÇOM

01

Ensino fundamental completo,
experiência na função e residir na
parte baixa de Maceió;

LANTERNEIRO

01

Ensino fundamental completo,
experiência na função, e residir na
parte alta;

LAVADOR DE CARRO

01

Escolaridade indiferente, CNH “AB”;

MECÂNICO (VEÍCULOS PESADOS)

03

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

MECÂNICO DE MOTOCICLETA

01

Ensino fundamental completo,
conhecimento básico em informática,
CNH “A” e experiência na função;

MECÂNICO INDUSTRIAL

01

Escolaridade curso técnico em
mecânica industrial e experiência na
função;

MAQUEIRO PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Ensino médio completo, experiência
desejável de 6 meses na função;

MOTO BOY

10

Escolaridade indiferente, moto própria
com no mínimo 110 cilindradas;

MOTORISTA

03

Ensino médio completo, experiência
na função e CNH categoria D;

MOTORISTA CARRETEIRO

02

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

OPERADOR DE ROLO

01

Ensino médio completo, experiência
em operar rolo compactador em obras de
pavimentação, curso básico de
qualificação;

OFFICE BOY

01

Ensino médio completo e residir na
parte baixa;

OPERADOR DE MINI
CARREGADEIRA

01

Ensino fundamental completo,
habilitação em caminhão categoria
CNH C e experiência na função;

OPERADOR DE CAIXA

01

Ensino médio completo, experiência
na função, sexo masculino e residir na
parte baixa de Maceió;

PEDREIRO

03

Escolaridade indiferente e experiência
na função;

PORTEIRO PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Ensino médio completo, experiência
na função, curso de vigilante será um
diferencial;

SERVENTE (PCD)
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

01

Escolaridade indiferente;

SUPERVISOR LOGÍSTICO

01

Ensino superior completo e
experiência comprovada na função;

SECRETARIA DO LAR

10

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

SERVIÇO GERAIS PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Escolaridade indiferente, vaga
específica para portador de
deficiência;

SERRALHEIRO

02

Escolaridade indiferente e experiência
na função;

SOLDADOR INDUSTRIAL

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

03

Ensino médio completo e técnico de
enfermagem, experiência desejável 06
meses na função;

RECEPCIONISTA HOSPITALAR PCD
(PORTADOR DE DEFICIÊNCIA)

01

Ensino médio completo, experiência
na função e residir na parte alta de
Maceió;

VENDEDOR INTERNO

03

Ensino médio completo, experiência
na função;

VENDEDOR EXTERNO

03

Ensino médio completo, experiência
na função;

VENDEDOR

02

Ensino fundamental completo,
conhecimento básico em informática e
CNH “A”;

VIDRACEIRO

02

Escolaridade indiferente e experiência
na função;

VENDEDOR

05

Ensino médio completo;

VENDEDOR INTERNO

20

Ensino médio completo, experiência
na função e residir nas adjacências do
bairro: Jacintinho;

TOTAL DE VAGAS

130
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