
          

 

 

 

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 25/07/2022 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

19 Açougueiro Fundamental completo 6 meses Experiência comprovada na função de açougueiro. 

Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, 

limpeza de carnes, atendimento ao balcão vaga disponível 

também para ajudante de açougueiro. 

01 Atendente de cafeteria Médio compl. 6 meses chefe de cafeteria:Experiência comprovada na função no setor 

de cafeteria ou fast- food, exercendo cargos de liderança. 

04 Atendente de lojas e mercados Médio compl. 6 meses atendimento ao cliente:Experiência com atendimento ao 

cliente, análise de crédito, cadastro de notas, planilhas em 

excel, digitação, boa dicção, boa comunicação, cadastro de 

clientes. 

12 Auxiliar de estoque Médio compl. Nenhuma auxiliar de deposito:Responsável pelo recebimento de 

mercadorias e organização do depósito, retirando r a carga do 

caminhão, colocando na transpaleteira e organizando o 

deposito. 

03 Auxiliar de faturamento Médio compl. 6 meses Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais ,Ter conhecimento 

em interpretação da leitura da NF, lançamentos de NF, 

faturamento.Ter trabalhado com sistemas será um diferencial. 

01 Auxiliar de técnico de controle de qualidade Superior incompleto 6 meses Ensino Superior cursando a partir do 3°ano de Nutrição, 

Veterinária, Engenharia de alimentos ou curso Técnico em 

nutrição, Técnico em alimentos completo. Desejável 

experiência com controle de qualidade 

01 Auxiliar técnico de montagem Fundamental completo 6 meses auxiliar técnico em instalações e manutenção ,morar 

preferencialmente na região dos bairros ilhotas, Murilo 

Resende,piçarra, cristo rei. 

01 Borracheiro Fundamental completo 6 meses c CTPS Não Informado 
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Chefe de depósito Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função exercendo cargos de 

liderança em armazém, depósito, logística, CD, com entrada 

de mercadorias em grandes quantidades, de preferência no 

segmento de comércio de alimentos. 

01 Chefe de seção de expedição Médio compl. 6 meses chefe de recebimento de notas fiscais,Experiência 

comprovada em Gestão de Equipe, exercendo atividades no 

setor de lançamento de NF e Faturamento. Ter conhecimento 

em interpretação da leitura da NF. Ter trabalhado com 

sistemas será um diferencial. 

04 Conferente de carga e descarga Médio compl. 6 meses c CTPS Experiência comprovada na função como conferente de 

mercadorias, separação, movimentação e inventário. 

Desejável experiência com coletor de dados. 

20 Consultor de vendas Fundamental completo Nenhuma Ser consultor autonomo, de proteção veicular, onde o 

vendedor/consultor ganha por cada venda, 

01 Caseiro Nao exigida 6 meses ter referencias de outro emprego 

01 Cozinheiro geral  Fundamental completo 6 meses More  na zona leste  

04 Cozinheiro industrial Médio incompl. Nenhuma Experiência na função (comprovada ou não); Cozimento, 

cortes, servir rampa, pré preparo de alimentos 

01 Eletricista de manutenção industrial Médio compl. Médio compl. xperiência comprovada em carteira Certificado profissional; 

Identificar defeitos em compressores, motores, máquinas, 

equipamentos e instalações de produção; Realizar montagem 

ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros comandos, 

visando o perfeito funcionamento dos equipamentos; Orientar 

usuários sobre condições de funcionamento e operação dos 

equipamentos elétricos, visando otimizar o desempenho dos 

mesmos. 

20 Fiscal de prevenção de perdas Médio compl. 6 meses c CTPS Desejável experiência como fiscal de prevenção de perdas em 

comércios atacadistas ou varejistas. 

01 Funileiro de veículos (reparação) Médio compl. 6 meses Executar serviços de Funilaria, Pintura e lanternagem; 

Realizar desmontagem de peças e componentes necessários a 

execução dos reparos nos veículos Volkswagem; e outras 

atividades correlatas. 

01 Garçom Médio compl. 6 meses c CTPS Não Informado 

04 Gerente de mercearia Médio compl. 6 meses c CTPS chefe de mercearia;Experiência comprovada na função 

exercendo cargos de liderança em Mercearia. Gestão de 



          

indicadores, quebras, pedidos, abastecimento, precificação, 

limpeza, gestão de equipe. 

01 Gerente de vendas Superior incompleto 6 meses chefe de vendas de cartao;Imprescindível vivência com 

liderança em vendas de cartões, produtos e serviços 

financeiros. Gestão de equipe, indicadores e metas da área 

02 Manicure Fundamental completo 6 meses O candidato tem que ter mei , ser profissional em manicure , 

pedicure e colorista 

01 Mecânico Nao exigida 6 meses c CTPS manutenção dos ÔNIBUS de transportes escolar 

02 Mecânico reparador de máquinas Médio compl. 6 meses Operador de maquinas moveis ,Conhecimento sobre os 

equipamentos (trator de esteira / retroescavadeira / 

escavadeira hidráulica / pá mecânica) Verificação diária de 

todos os fluidos 

01 Nutricionista Superior completo  6 meses Ensino Superior Completo em Nutrição com CRN 

Ativo;Experiência comprovada na função como nutricionista 

de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) Ter atuado em 

cozinha industrial com grande volume de refeições diárias. 

CRN Ativo. Gestão de equipes, elaboração de cardápios, 
01 Oficial de manutenção predial Médio compl. 6 meses c CTPS Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, 

hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando peças, componentes e 

equipamentos 

90 Operador de caixa Médio compl. Nenhuma frente de caixa:Desejável experiência com atendimento ao 

público, caixa, vendedora, atendente (comprovada ou não). 

06 Operador de empilhadeira Médio compl. 6 meses c ctps Curso de empilhadeira atualizado e CNH à partir da categoria 

B,Experiência comprovada na função operando empilhadeira 

em depósito e loja. Desejável experiência com empilhadeira 

elétrica. 
01 Operador de retro-escavadeira Fundamental completo 6 meses c ctps Não informado 

08 Operador de vendas (lojas) Médio compl. 6 meses Experiência comprovada na área de vendas, preferencialmente 

em vendas de comércio atacadista de alimentos Experiência 

comprovada na área de vendas, preferencialmente em vendas de 

cartões 

04 Pedreiro Fundamental completo 6 meses c ctps Não Informado 

04 Pintor de obras Fundamental completo 6 meses c ctps Não Informado 



          

82 Repositor - em supermercados   

  
 

Médio compl. Nenhuma Não exigida experiência anterior;Responsável por manter as 

gôndolas abastecidas e limpas, assegurando que as mercadorias 

estejam precificadas, organizadas e seguras. Podendo atuar nas 

áreas: Hortifruti, Laticínios, Frios/ Embutidos/ Congelados/ 

Seca Doce/ Seca Salgada/ Bebidas/ Bazar/Depósito. 

02 Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de 

banco) 

Médio compl. Nenhuma chefe frente de caixa:Experiência comprovada na função em 

frente de caixa exercendo cargos de liderança, 

preferencialmente em comércios com grande volumes de 

check-outs. Gestão de Tesouraria, atendimento ao cliente, 

gestão de equipe e indicadores da área. 
02 Serralheiro Nao exigida  6 meses c ctps Não Informado 

04 Técnico de edificações Médio compl. 6 meses c ctps Não Informado 

01 Técnico de refrigeração (instalação) Médio compl. 6 meses c ctps Técnico em refrigeração domestica,conserto de refrigerador, 

freezer ,ar condicionado 

01 Técnico de suporte de ti   
 

Médio compl. 6 meses Assistente de ti Ensino Superior cursando ou Ensino 

Técnico completo; Experiência comprovada na função, 

realizando manutenção de computadores, impressoras, 

noções de redes e sistemas.  
07 Vendedor pracista Médio compl. 6 meses  Não informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA Detalhes das vagas 

01 Assistente administrativo Médio completo 6 meses Saber informática 

01 Atendente de lojas Médio completo Nenhuma atendimento ao cliente,,arrumação,organização de loja e 

operação de caixa, informatica básico 

03 Empacotador, a mão fundamental complet Nenhuma Não Informado 

05 Operador de caixa Fundamental complet 6 meses Não Informado 

03 Operador de caixa Médio completo Nenhuma Não Informado 

03 Repositor - em supermercados fundamental complet Nenhuma Não Informado 
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Repositor de mercadorias fundamental complet 6 meses Não Informado 



          

 

 

 

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 –AV: JOAQUIM  RIBEIRO N 835  

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. Julho 2022. 

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

