VAGAS– SINE MUNICIPAL
CARGOS

QUANTIDADE

VAGAS

ALINHADOR DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS

01

Escolaridade indiferente, CNH “B”,
experiência na função;

ANALISTA DE SISTEMAS

01

Ensino superior ou curso técnico na
área de informática, residir na parte
alta;

AUXILIAR DE T.I

01

Ensino superior completo em análise e
desenvolvimento de sistemas ou áreas
afins, experiência na função;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

20

Ensino médio completo,morar na parte
alta da cidade;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

10

Escolaridade indiferente,
disponibilidade de horário;

AUXILIAR DE SERRALHEIRO

01

Escolaridade indiferente, experiência
na função, residir na parte alta;

BIBLIOTECÁRIO (PCD)

01

Ensino superior completo, experiência
na função;

COZINHEIRO

01

Ensino fundamental, experiência na
função;

CHEFE DE COZINHA

01

Formado ou em formação em
gastronomia;

CONSULTOR DE VENDAS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

DEPARTAMENTO PESSOAL

01

Ensino médio completo, experiência
na função;

ESTÁGIO (ASSISTENTE
COMERCIAL)

01

Ensino superior cursando ou
cursando técnico em administração;

ESTÁGIO (ENGENHARIA ELÉTRICA)

10

Ensino superior cursando em
engenharia elétrica, residir na parte
alta;

ESTÁGIO (MECÂNICA INDUSTRIAL)

10

Curso técnico em mecânica industrial,
residir na parte alta;

ENCANADOR

06

Ensino fundamental ou médio
completo e experiência na função;

FISCAL DE LIMPEZA

01

Ensino médio completo, experiência
na função e CNH B;

GERENTE COMERCIAL

01

Ensino médio completo, experiência
na área;

GERENTE DE RESTAURANTE

01

Ensino superior em administração,
gastronomia ou áreas afins de
empresa ou áreas afins; experiência
na área, excel intermediário e
disponibilidade de horário;

GERENTE DE SUPERMERCADO

01

Ensino superior em administração,
gastronomia ou áreas afins de
empresa ou áreas afins; experiência
na área, excel intermediário e
disponibilidade de horário;

LAVADOR DE CARRO

02

Ensino médio completo, experiência
na função e moto própria;

LOCUTOR

01

Ensino médio completo e experiência
na função, morar em Maceió;

MECÂNICO A DIESEL

05

Escolaridade indiferente, mecânicos e
auxiliares para veículo a diesel
(caminhões);

MECÂNICO AUTOMOTIVO

02

Escolaridade indiferente, experiência
na área e com linha leve;

MESTRE DE OBRA

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

MOTORISTA (CARRETA)

01

Escolaridade indiferente, CNH “E”,
experiência na área, disponibilidade de
horário;

MOTORISTA (ÔNIBUS)

02

Escolaridade indiferente, CNH “D”,
experiência na função, disponibilidade
de horário;

OPERADOR DE ROLO

01

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

PINTOR

01

Ensino fundamental completo,
experiência na função e como pintor
de cadeirinha;

PROMOTOR DE VENDAS

01

Ensino médio completo e experiência
na função;

SERVENTE DE PEDREIRO

02

Ensino fundamental completo e
experiência na função;

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

01

Ensino médio completo, curso
eletrotecnico, curso NR10, SEP,
experiência na função com
manutenção elétrica em geral;

VENDEDORA

05

Ensino médio incompleto e residir na
parte alta

VENDEDOR

06

Ensino médio completo, residir em
maceió

VENDEDOR EXTERNO

04

Ensino médio completo, CNH “B”,
possuir veículo próprio;

TOTAL DE VAGAS

105
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