
       

 

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 31/03/2022 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

02 Almoxarife Nao exigida 6 meses c ctps Vaga para trabalhar em Queimada Nova 

01 Analista de gestão de estoque Superior incompleto 6 meses c ctps Auditor de estoque 

 

02 Apontador de obras Fundamental comple Nenhuma Vaga para trabalhar no município de Queimada 

nova,conhecer operações basica em informatica (excel); 

sistema gerenciais de informação; boa ortografia. 

02 Assistente administrativo Médio compl. Nenhuma Assistente de serviços administrativos externos, vaga para 

trabalhar em Queimada Nova 

 

01 Auxiliar administrativo Médio compl. Nenhuma Vaga para trabalhar em Queimada Nova 

03 Auxiliar de almoxarifado Fundamental comple. 6 meses c ctps Vaga para trabalhar em Queimada Nova,boa ortografia; boa 

comunicação; informatica básica 

01 Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) Médio compl. nenhuma Vaga para trabalhar no município De Queimada Nova, 

ensino técnico profissionalizante 

01  Chefe administrativo 
 

Fundamental comple. 6 meses c ctps Lider administrativo, trabalhar em Queimada 

Nova,Liderar as atividades e apoiar o Encarregados 

01 Eletricista Fundamental comple 6 meses  Vaga para trabalhar em Queimada Nova,experiencia na 

área ou curso em eletrotécnica. 

05 Eletricista Fundamental comple. 6 meses c ctps Eletricista predial 

01   

Enfermeiro 

Superior completo 6 meses c ctps Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova 

 
 
02 

 

 

Engenheiro de produção 

 
 
Superior completo 

 
 
6 meses c ctps 

 

 

Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova 

01 Gerente de hotel Médio compl. 6 meses c ctps Gerente de Park hotel, experiência em gestão de 

hotelaria, trabalhar em Cristino castro. 
 



       

04 Inspetor de terraplenagem Fundamental incompl 6 meses c ctps Vaga para trabalhar em Queimada Nova,lider 

terraplanagem ,liderar as equipes, e apoiar o encarregado 

de no acompanhamento e supervisão dos trabalhos de 

escavação em solo 

02 Laboratorista de concreto Fundamental completo 6 meses c ctps Para trabalhar em Queimada nova, Elaborar e atualizar 

tabela de traços de concreto convencional(CCV) e concreto 

betuminoso 

 

02 Mecânico de auto em geral Fundamental completo 6 meses c CTPS Vaga para trabalhar no município de Queimada 

Nova,Realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva 

de veículos 

06 Motorista de automóveis Fundamental completo 6 meses c CTPS Motorista veiculo leve,vaga para trabalhar no município de 

Queimada Nova 

07 Motorista de caminhão Médio compl. 6 meses c CTPS Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova 

,motorista de caminhão pipa ou motorista veiculo 

transportador ou executar serviços de transportes de 

colaboradores e mercadorias 

16 Motorista de caminhão-guincho pesado Fundamental completo 6 meses c CTPS Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova, 

executar serviços de transportes de colaboradores e 

mercadorias, usando caminhão ¾ com cabine auxiliar 

transportar com segurança ao destino informado 

 

05 Operador de escavadeira Fundamental completo 6 meses c CTPS Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova, 

Operar maquina escavadeira, movimentando terra, rocha e 

outros matérias para outros ambientes 

03 Operador de motosserra Fundamental completo 6 meses c CTPS Operar motosserra realizando atividades de limpeza das 

áreas para a execução dos nos empreendimentos. Vaga 

para trabalhar no município de Queimada Nova. 

03 Operador de rolo compactador Fundamental completo 3 meses c ctps Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova, 

Operar rolo compactador para realizar a compactação dos 

solos para execução dos serviços nos empreendimentos 

 
 
04 

 

 

Operador de trator de esteira 

Fundamental completo 6 meses c ctps  

Vaga para trabalhar no município de Queimada 

Nova,operar maquina trator de esteira, para espalhamento 

de material solo em serviço de terraplanagem/ acesso ou 

concreto rolado. 



       

04 Operador de tratores diversos Fundamental completo 6 meses c ctps Vaga para trabalhar no município de Queimada Nova, op. 

Trator pneu ,operar trator, realizando tratamento de 

matérias granulares, acompanhado de grade armadora para 

descompactação do solo (riscagem e escarificação). 

01 Pizzaiolo Médio compl. 6 meses Preferencialmente homem 

 

03 Projetista elétrico Médio compl. 6 meses c ctps Realizar elaboração de projetos de expansão de rede 

elétrica. Conhecimentos em leitura de projetos e de 

builtes, em normas técnicas de construção, em auto card e 

pacote office. Ter curso em eletrotécnico 

 

04 Servente de obras Analfabeto Nenhuma Vaga para trabalhar no município Queimada Nova 

10 Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e 
equipamentos de elevações 

Fundamental completo Nenhuma Realizar Atividades de sinalização no canteiro de obras, 

utilizando ferramentas de comunicação durante os processos 

de carga e descarga provenientes da produção.vaga para 

trabalhar em Queimada Nova 

01 Supervisor de transportes Fundamental completo 6 meses c ctps Lider de transportes,para trabalhar em Queimada Nova, 

Liderar e acompanhar os trabalhos efetuados pelos 

motoristas 
08 Técnico de projetos elétricos Médio compl. 6 meses c CTPS Realizar levantamento em campo para elaboração de 

projetos de rede elétrica. Curso em eletrotécnico ou 
eletricista 

 
02 
 

Técnico em manutenção de equipamentos de 
informática 

Médio compl. 6 meses Ter curso técnico em informática. Realizar a configuração 

de maquinas eletrônica ( notebook, desktop, tablets e 

outros 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA Detalhes das vagas 

01 Comprador Médio completo 6 meses c CTPS Realizar compras de insumos para funcionamento da 

empresa e matérias de manutenção de maquinas. 

01 Motorista de Caminhao Médio completo 6 meses c CTPS Não informado 

 

01 Recepcionista de crediário Médio completo Nenhuma Com ou sem experiência 
 

01 Técnico em manutenção de equipamentos de 

informática 

Médio completo 6 meses Auxiliar de T.i 

 



       

 

 

 

 

 

Prezado(a) Trabalhador(a): Para ser encaminhado a EMPREGOS faz-se necessário ter Cadastro em um de nossos Postos SINE-PI (Centro, 

Dirceu e Espaço Cidadania) registre-se em nosso Sistema/Banco de Dados, com isso pode pegar a CARTA DE ENCAMINHAMENTO a 

vaga disponível. Saiba que o SINE cadastra com TODOS OS DOCUMENTOS, pois são devolvidos em seguida ao término do atendimento. 

Todos os nossos serviços são gratuitos! Horário de atendimento 08:00 h ás 13:00 h, através de agendamento diretamente pelo site: 

www.sine.pi.gov.br 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO: 

-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS (física ou a digital) 

-RG/CARTEIRA DE IDENTIDADE 

-CPF/CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

-PIS ou PASEP 

-COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (Certificado ou Declaração da Escola) 

-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA/MORADIA 

-CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (Se dirigir moto ou veículo) 

-CERTIFICADOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (Se possuir) 

SINE/CENTRO – RUA AREOLINO DE ABREU N 1309 (ANTIGO BOULEVARD) 

Vagas sujeitas aos critérios de Perfil/Seleção exigidos pelo Empregador... 

Exemplos de critérios: Escolaridade, estado civil, sexo: m/f, idade, bairro, 

Experiência comprovada na CTPS, etc... 

    *   *   
Teresina-PI. Marco,2022. 

http://www.sine.pi.gov.br/

