
 

Obs¹.: Importante destacar que devido à grande demanda, as vagas anunciadas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. 
Obs².:  As vagas que exigem comprovação na carteira estarão marcadas com (CTPS) ou por FONTES INFORMAIS (CARTA de RECOMENDAÇÃO 
ou DECLARAÇÃO).  
Maiores informações, comparecer ao SINE/RO, situado no prédio TUDO AQUI, Av. 7 de Setembro, 830, Centro, das 07:30hrs às 17hrs.  
Obs³.: OS CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADO DE RESERVISTA OU CARTEIRA DE DISPENSA DO SERVIÇO 
MILITAR. 

*As vagas grifadas de amarelo são as atualizadas(novas) do dia; 

*** (Fontes informais) - As vagas com essa especificação exigem experiência comprovada por meio de carta de recomendação ou 

declaração 

** (CTPS) – As vagas com essa especificação exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho; 

 

Nº DE 

VAGAS 
CARGO DETALHES DA VAGA  

01 
ACABADOR DE 

MARMORE E GRANITO 

Com experiência em ctps como acabador de mármore, que more preferencialmente próximo a 

empresa. sem vícios. GÊNERO MASCULINO 

01 
AÇOGUEIRO 

DESOSSADOR 

( CTPS) Fundamental completo,habilitação a/b).  vai trabalhar com desossa e atendimento ao 

publico. (GENERO MASCULINO) 

02 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
CTPS/ Ira trabalhar com rh rotinas ADMINISTRATIVAS e pessoais 

01 

AJUDANTE DE 

AÇOGUEIRO 

(COMERCIO) 

Com ou sem experiencia, fundamental completo, habilitação a/b). ter noção de cortes de carnes 

e atendimento ao publico. GÊNERO MASCULINO 

01 
AJUDANTE DE PINTOR 

DE MÓVEIS 
(Experiência informal) Pintor de móveis com experiência em laca (GENERO MASCULINO) 

03 ALMOXARIFE 

Experiência comprovada em almoxarifado e logistica , cnh b, conhecimento no 
pacote office, possuir curso de empilhadeira. (deixar curriculo com o atendente) – 
GÊNERO MASCULINO 

01 
ASSITENTE 

ADMINISTRATIVO 

CTPS/ (estagiario), (superior 6 período em contabilidade ou administração)conhecimento em 

informatica (dominio em excel intermediário)conhecimento na area financeira, comercial e 

arquivamentos. deixar curriculo com o atendente/ GÊNERO FEMININO 

01 

ATENDENTE DE 

FARMACIA 

BALCONISTA 

Com experiência comprovada em carteira de trabalho mais de 6 meses, que sejam 

DINÂMICAS proativas e tenham espírito de equipe. 

01 
AUXILIAR DE 

ALMOXARIFADO 

MÉDIO completo, sem experiencia, ter noção de controle DE  estoque,  vai organizaR entrada 

e SAÍDA de materiais. (DEFICIÊNCIA leve) VAGAS ESPECIFICA PARA quem mora 

CANDEIAS DO JAMARI. VAGA PAGA PCD AMBOS OS SEXO). 

01 
AUXILIAR DE 

COZINHA 
Experiência em ctps, disponibilidade para morar no local de trabalho GÊNERO FEMININO 

02 
AUXILIAR DE 

LIMPEZA 
Experiência em ctps de 1 ano. (imprescindível que tenha experiência em limpeza hospitalar) 

06 
AUXILIAR DE LINHA 

DE  PRODUÇÃO 

Experiência informal, para trabalhar com serviços braçais, apresentar currículo e ctps no ato do 

atendimento. GÊNERO MASCULINO. 

01 
CHAPISTA DE 

LANCHONETE 

Com experiência informal que possa comprovar e more preferencialmente nas proximidades 

da zona sul. para trabalhar das 17:00 ás 02:00 da manhã. GÊNERO MASCULINO 

01 
CONSULTOR DE 

VENDAS 

Experiência em ctps, tem que ser proativo, comunicativo, para trabalhar no shopping das 16:00 

ás 22:00 hrs, cnh a/b, id +25 

01 
COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO 

Experiencia comprovada em CTPS, ensino media completo, , categoria habilitação A/B, que 

tenha DISPONIBILIDADE para viajar o CURRÍCULO devera ser entregue junto ao atendente 

do sine após emissão do devido encaminhamento 

02 COPEIRO DE HOSPITAL 
Com experiência em ctps, para trabalhar com montagens e organização dos carrinhos de dietas, 

limpeza da copa, servir café da manha, lanche, almoço e jantar. GÊNERO FEMININO. 

01 COZINHEIRO GERAL 

Experiência comprovada em ctps, trabalhara em cantina de fazenda, fará café, da manha e 

demais alimentos almoço e jantar manterá seu local de ambiente sempre limpo. GÊNERO 

MASCULINO. 



 

Obs¹.: Importante destacar que devido à grande demanda, as vagas anunciadas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. 
Obs².:  As vagas que exigem comprovação na carteira estarão marcadas com (CTPS) ou por FONTES INFORMAIS (CARTA de RECOMENDAÇÃO 
ou DECLARAÇÃO).  
Maiores informações, comparecer ao SINE/RO, situado no prédio TUDO AQUI, Av. 7 de Setembro, 830, Centro, das 07:30hrs às 17hrs.  
Obs³.: OS CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADO DE RESERVISTA OU CARTEIRA DE DISPENSA DO SERVIÇO 
MILITAR. 

01 
COZINHEIRO DE 

RESTAURANTE 

(CTPS) Mínimo de 1 ano, para fazer pratos variados,lanches,massas, peixe e sobremesas, que 

tenha condução própria e disponibilidade de horário.(Gênero feminino) 

05 
DESENHISTA TÉCNICO 

AUXILIAR 

(auxiliar tecnico) (com ou sem experiencia, MÉDIO completo, HABILITAÇÃO "b")vai ajudar 

o tecnico em projetos de baixa e media tensao. (ter disponibilidade de viagem). deixar 

curriculo com o atendente. 

01 DESOSSADOR 
Desossador com experiência informal que possa comprovar. que tenha 
Conhecimento em cortes de carne 

01 
DESPACHANTE 

DOCUMENTALISTA 

(Auxiliar de despachante), com ou sem experiencia (médio completo habilitação a/b)ter domínio 

em informatica, em planilhas e orçamentos. Ter disponibilidade de horário. GÊNERO 

MASCULINO 

01 EDITOR DE WEB 
Candidato ira trabalhar com movimentação e alimentação de pagina de website ter 

conhecimento, na ÁREA de web 

01 

ELETRICISTA DE 

INSTALAÇÕES DE 

VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

Experiencia em ctps/carta,cnh a/b. vai trabalhar com a instalação eletrica geral do automovel. 

(linha pesada). Gênero masculino. 

01 

EMPREGADO 

DOMESTICO NOS 

SERVIÇOS GERAIS 

Experiência em ctps, que saiba cozinhar de tudo um pouco, more preferencialmente nas 

imediações do bairro costa e Silva. GÊNERO FEMININO 

01 
ENCARREGADO DE 

ALMOXARIFADO 

CTPS/ (OBRIGATÓRIO registro da função em CTPS) experiencia em controle de estoque, 

recebimento e DESPACHO de mercadoria, controle de notas fiscais experiência em EXCEL! 

01 ENFERMEIRO 
CTPS/ curso superior em enfermagem, para capacitar os demais, enfermeiro de educação 

continuada, que tenha cnh a/b e disponibilidade para viajar. 

01 
ESTOFADOR DE 

MÓVEIS 

Experiência informal, que saiba costurar, para mexer com cadeira,sofá entre outros. Gênero 

masculino. 

04 FORNEIRO DE OLARIA 

(CTPS) Fundamental completo,ser casado, aberto a estrangeiros). experiência em forno de 

tijolos(queima). ter condução própria moto. a empresa fornece auxilio combustível deixar 

currículo com o atendente. (salário 1.500,00) 

01 
INSTALADOR DE 

INSULFILME 

CTPS/ Informal que possa comprovar; o aplicador de película tem que mexer em instalação de 

som e acessórios de carro. 

03 MANICURE COM EXPERIENCIA QUE POSSA COMPROVAR. 

05 MARCENEIRO (Experiência informal) com conhecimento em madeiras e mdf (Gênero Masculino) 



 

Obs¹.: Importante destacar que devido à grande demanda, as vagas anunciadas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. 
Obs².:  As vagas que exigem comprovação na carteira estarão marcadas com (CTPS) ou por FONTES INFORMAIS (CARTA de RECOMENDAÇÃO 
ou DECLARAÇÃO).  
Maiores informações, comparecer ao SINE/RO, situado no prédio TUDO AQUI, Av. 7 de Setembro, 830, Centro, das 07:30hrs às 17hrs.  
Obs³.: OS CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADO DE RESERVISTA OU CARTEIRA DE DISPENSA DO SERVIÇO 
MILITAR. 

02 
MECÂNICO DE 

AUTOMÓVEL 
CTPS/ Informal que possa comprovar, gênero masculino. 

01 
MECÂNICO DE 

MÁQUINAS PESADAS 

(Experiencia em ctps/carta. Experiencia em endur e linha verde) vai morar no local - em 

candeias 

02 
MECÂNICO DE 

MOTOCICLETAS 
(Experiência informal) Gênero masculino 

01 
MECÂNICO DE MOTOR 

A DIESEL 

É necessário ter experiência comprovada em ctps,mecânico para motor de caminhonete. 

Necessário ter habilitação b 

01 
MECÂNICO DE MOTOR 

A DIESEL 
Experiência comprovada em empilhadeiras e caminhões 

01 
MECÂNICO DE 

VEÍCULO 

CTPS/carta,mínimo 06 meses.vai fazer serviço de mecânica de veiculo leves geral. 

(mecânica,elétrica,injeção,suspensão freios e etc..), gênero masculino. 

01 OFFICE-BOY 
Com experiência informal que possa comprovar e more preferencialmente nas proximidades da 

zona sul. habilitação categoria a e tenha moto. para trabalhar das 17:00 ás 02:00 horas da manhã. 

01 

OFICIAL DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

Ctps/ informal que possa comprovar e que tenha curso de eletricista e as nr 10 e nr 35 horário  

03 

OFICIAL DE SERVIÇOS 

DIVERSOS NA 

MANUTENÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES 

INFORMAL / (ajudante geral) fundamental completo, vai trabalhar ajudando todos os setores da 

OBRAv. vaga especifica para quem mora em candeias do jamari. GÊNERO MASCULINO. 

01 
OPERADOR DE 

MÁQUINAS AGÍCOLAS 

(Experiencia em ctps/carta, fundamental completo,vai morar no local - em candeias), GÊNERO 

MASCULINO 

01 PADEIRO 
Experiencia em ctps/carta, (fundamental completo). vai trabalhar na fabricação de paes e 

biscoitos. 

01 PEDREIRO Experiencia comprovada em ctps. que tenha curso de nr35 atualizado 

01 PEDREIRO 
Eexperiencia em ctps/carta, alfabetizado vai trabalhar na substação de energia. vaga especifica 

para quem mora em candeias do jamari 

02 PINTOR DE CARROS CTPS/ Informal que possa comprovar, gênero masculino. 

01 PINTOR INDUSTRIAL 
CTPS, tenha experiência com azulejos e porcelanato, experiência no ctps, e ter condução própria. 

Gênero masculino 

01 
RECEPCIONISTA 

SECRETÁRIA 
Experiência informal,que tenha noção de informática, que saiba montar processos, disposta a 

trabalhar, seja eficiente no que fez, comprometida com o trabalho. Gênero feminino 

01 SERRALHEIRO 
(Ctps) ou fonte informal que possa comprovar 

01 
SUPERVISOR DE 

ENSINO 
Ctps/ bacharel em serviço social, possuir conhecimento do pacote office possuir cress ativo 

01 
TÉCNICO DE 

SANEAMENTO 

*Aplicador tecnico* experiência em ctps,realizará coleta de agua, dosagem de produtos, 

verificação do sistema das torres de resfriamento e gelados. Necessário estar cursando ou 

concluído o curso de química, meio ambiente ou engenharia ambiental. 

 

01 
TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃODE 

(CTPS) Técnico em manutenção em impressora, com experiência comprovada em carteira 

candidatos devem comprovar experiência com impressoras de diversas marcas 



 

Obs¹.: Importante destacar que devido à grande demanda, as vagas anunciadas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. 
Obs².:  As vagas que exigem comprovação na carteira estarão marcadas com (CTPS) ou por FONTES INFORMAIS (CARTA de RECOMENDAÇÃO 
ou DECLARAÇÃO).  
Maiores informações, comparecer ao SINE/RO, situado no prédio TUDO AQUI, Av. 7 de Setembro, 830, Centro, das 07:30hrs às 17hrs.  
Obs³.: OS CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICADO DE RESERVISTA OU CARTEIRA DE DISPENSA DO SERVIÇO 
MILITAR. 

EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA 

 

 

01 

 

 

TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO 

MACATRÔNICA 

 

 

(CTPS)/carta. cnh a/b. vai atuar na execução e instalação de maquina e equipamentos 

automatizados.(pode encaminhar técnico em mecatrônica formado pelo SENAI) 

01 

TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

CTPS/ que tenha curso, CNH A/B e disponibilidade para viajar. 

01 
TRABALHADOR 

RURAL 

(CTPS) e carta de recomendação,idd + 40, casado, sem filho . vai trabalhar com pasto,criação de 

galinha, fazer cerca,mexer com trator, motosserra, vai passar veneno. 

01 
TRABALHADOR 

RURAL 

Experiencia em ctps/carta,casado,(nao ter filhos pequenos),ser alfabetizado)vai trabalhar com 

serviços gerais. saber operar trator, aplicar veneno,trabalhar com gado. vai morar na 

propriedade.(JACY) 

03 
VENDEDOR DE 

CONSÓRCIO 

Experiência informal, que tenha noção de informática, disposta a trabalhar, seja eficiente no que 

fez, comprometida com o trabalho. 

02 
VENDEDOR DE 

SERVIÇOS 

Ter condução própria (moto) e experiência em venda de pedras e granito em ctps, sem vícios. 

Gênero masculino. 

05 
VENDEDOR DE 

SERVIÇOS 

Vendedores com experiência informal que possa comprovar, que sejam comunicativo proativos e 

saibam trabalhar em equipe para desempenharem e executar TÉCNICAS de vendas 

01 
VENDEDOR DE 

SERVIÇOS 
Experiencia informal, necessário ter habilitação e moto. 

02 VENDEDOR INTERNO 
(vendedor de veiculo) experiencia em ctps/carta.cnh b,medio completo. ter experiencia em 

vendas de veículos, ser proativo e com habilidade em negociação. 

01 VENDEDOR  PRACISTA 
Experiêncial informal que possa comprovar, CNH A, que tenha disposição para trabalhar e que 

tenha condução própria (moto). 

01 VENDEDOR  PRACISTA 
(Experiencia informal,medio completo habilitação "a/b") ter condução própria (moto). Ter 

vontade de aprender. Gênero masculino 

01 VENDEDOR  PRACISTA (CTPS) em vendas externas,(material de papelaria,gás e água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


