VAGAS– SINE MUNICIPAL
CARGOS

QUANTIDADE

REQUISITOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

02

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

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE
COZINHA

01

Ensino médio completo, experiencia
na area de confeitaria e bolos, residir
na parte baixa de Maceió;

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

01

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

AJUDANTE DE OBRA INDUSTRIAL

22

Ensino
fundamental
experiência na função

AJUDANTE OPERACIONAL

03

Ensino médio completo e experiência
na função;

ASSISTENTE DE LOJA PCD
(PESSOAS COM 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;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

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

AUXILIAR DE ELETRICISTA
INDUSTRIAL

01

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

AJUDANTE OPERACIONAL

01

Ensino médio completo e residir na
parte alta de Maceió;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

20

Ensino indiferente e residir na parte
alta de Maceió;

ATENDENTE DE NEGÓCIOS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

completo,

ATENDENTE/FRITADEIRA

01

Ensino fundamental completo,
experiência na função, residir nas
mediações de (Novo mundo, Gruta,
Serraria, Ouro Preto, Barro duro).

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;

CABELEIREIRA

01

Ensino fundamental completo,
experiência como escovista, colorista
e cortes;

CONSULTOR COMERCIAL

02

Ensino médio completo, experiência
com vendas no varejo, conhecimento
em informática e tecnologia;

COSTUREIRA

02

Ensino fundamental completo,
experiência com fardamentos;

CONSULTOR DE VENDAS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

DESIGNER DE SOBRANCELHAS

01

Ensino médio completo, experiência
na micropigmentação e
microblanding;

ENFERMEIRO (A) PCD
(PESSOAS COM 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;

ELETRICISTA INDUSTRIAL

01

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

ESTOQUISTA NOTURNO

01

Ensino médio completo, experiência
na função, conhecimento em pacote
office;

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

01

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

EXTENSORA DE CÍLIOS

01

Ensino médio completo, experiência

com lash designer e extensão de
cílios;
EMPREGADO (A) DOMÉSTICA

14

Ensino fundamental completo, morar
na parte baixa da cidade,experiência
na função, não ter antecedentes
criminais;

ENGENHEIRO CIVIL

01

Ensino superior completo, CREA ativo,
experiência na função e CNH B;

FISCAL DE LOJA

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

01

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, disponibilidade
de horário noturno e residir na parte
baixa de Maceió;

GERENTE ADMINISTRATIVO

01

Ensino superior completo, experiência
na função e CNH B;

LANTERNEIRO

01

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

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
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

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

MOTO BOY

01

Escolaridade indiferente e experiência
na área de entregas;

MOTORISTA

02

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

MOTORISTA CARRETEIRO

02

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

MONTADOR DE ANDAIMES

20

Ensino fundamental completo e
experiência na área industrial;

MANICURE

02

Ensino fundamental completo e
experiência em Nail Designer e
manicure;

MONTADOR DE ESTRUTURAS
METÁLICAS

02

Experiência e conhecimento em
montagens de estruturas metálicas de
pequeno porte, ter conhecimento em
medidas, nivel e esquadro, ter CNH
A/B será um diferencial;

MECÂNICO ELETRICISTA

01

Ensino médio completo, experiencia
na area eletrica e ar condicionado
automotivo, CNH D será um
diferencial;

MONTADOR DE MÓVEIS

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;

OPERADOR DE CAIXA

01

Ensino médio completo, experiência
na função, disponibilidade no turno
noturno e residir na parte baixa de
Maceió;

OFFICE BOY

01

Ensino médio completo e residir na
parte baixa;

OPERADOR DE TELEMARKETING

06

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

OPERADOR DE MINI
CARREGADEIRA

01

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

OPERADOR DE CAIXA PCD
(PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

02

Ensino médio completo e experiência
na função

PINTOR INDUSTRIAL

20

Ensino fundamental completo e
experiência na área industrial;

PROMOTOR DE VENDAS

02

Ensino médio completo, experiência

na função e CNH A/B;
PORTEIRO PCD
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

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

SERVENTE (PCD)
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

Escolaridade indiferente;

SECRETARIA DO LAR

10

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

SERVIÇO GERAIS PCD
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

Escolaridade indiferente, vaga
específica para portador de
deficiência;

SERRALHEIRO

04

Escolaridade indiferente e experiência
na função;

SUBGERENTE DE VENDAS

01

Ensino superior completo ou em
andamento, experiência em atividades
de lideranças e resultados,
conhecimento com informática e
tecnologia;

SOLDADOR INDUSTRIAL

02

Ensino médio completo e experiência
na função;

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

03

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

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

01

Ensino superior completo, experiência
comprovada em fiscalização e
execução de obras e elétricas,
disponibilidade de viagens no estado
de Alagoas e CNH B;

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

01

Ensino médio completo e experiência
na função ;

RECEPCIONISTA HOSPITALAR PCD
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

01

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

REPOSITOR

02

Ensino médio e experiência na função;

VENDEDOR INTERNO

10

Ensino médio completo, experiência
na função;

VENDEDOR EXTERNO

08

Ensino médio completo, experiência
na função;

VENDEDOR EXTERNO

02

Ensino médio completo, experiência
no ramo farmacêutico, ter carro ou

moto;
VENDEDOR

12

Ensino fundamental completo,
conhecimento básico em informática;

VIDRACEIRO

02

Escolaridade indiferente e experiência
na função;

VENDEDORA

01

Ensino médio completo, experiência
na função e residir nas adjacências de
Paripueira;

VENDEDOR INTERNO

20

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

TOTAL DE VAGAS

250
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