*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;*

Vagas para Quarta – feira 23/01/2020
Nº DE
VAGAS

CARGO

01

ACABADOR DE
MARMORE E GRANITO

01

AÇOGUEIRO
DESOSSADOR

01
01

01

AJUDANTE DE
AÇOGUEIRO
AJUDANTE DE PINTOR
DE MÓVEIS
ASSITENTE
ADMINISTRATIVO

DETALHES DA VAGA
Com experiência em ctps como acabador de mármore, que more preferencialmente
próximo a empresa. sem vícios. GÊNERO MASCULINO
Experiência em CTPS/ Informal que possa comprovar, ensino medio completo,
habilitação A/B. vai trabalha com desossa e atendimento ao publico. Gênero
masculino
Com ou sem experiencia,fundamental completo,habilitação a/b). Ter noção de
cortes de carnes e atendimento ao publico.
(Experiência informal) Pintor de móveis com experiência em laca (GENERO
MASCULINO)
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

(MÉDIO completo, Sem experiencia) ter noção de controle estoque. vai
organizaR entrada e SAÍDA de materiais. (DEFICIÊNCIA leve) VAGAS
ESPECIFICA PARA quem mora CANDEIAS DO JAMARI. deixar curriculo com o
atendente. (vaga paga pcd ambos os sexo).

01

AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO

01

AUXILIAR DE COZINHA

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

01

AUXILIAR DE PADEIRO

CTPS, que more nas proximidades – Gênero masculino.

02

CONSULTOR DE VENDAS

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.

01

COZINHEIRO GERAL

CTPS, vai trabalhar em hotel, Gênero masculino

01

ELETRICISTA AUXILIAR

01

EMPREGADO
DOMESTICO NOS
SERVIÇOS GERAIS

01

ESTETICISTA

01

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Experiência informal que possa comprovar, trabalhar com vendas de
roupas e acessorios, more na zona sul. Gênero Feminino.

CTPS/ informal que possa comprovar, medio completo, habilitação a/b, ter
cursos de nr10 e nr35 atualizados. TER DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR.
Gênero masculino.
Experiencia em ctps/carta, fundamental completo, ter condução PRÓPRIA
ou que more PRÓXIMO ao bairro são joão bosco. fazer serv gerais,cozinhar
e a tarde acompanhar duas crianças.apresentar carta de referencia para o
empregador. Gênero feminino
CTPS/ Informal que possa comprovar, ensino fundamental completo, pratica em
depilação, massagem, drenagem e limpeza de pele.
Experiência informal, que saiba costurar, para mexer com cadeira,sofá entre outros.
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.

(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)

04

FORNEIRO DE OLARIA

03

GARI

02

GARÇON

01

GERENTE DE LOJA E
SUPERMERCADO

01

INSTRUTOR DE CURSOS
LIVRES

03

MANICURE

COM EXPERIENCIA QUE POSSA COMPROVAR.

02

MANICURE

Com experiencia que possa comprovar.

05

MARCENEIRO

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

02

MECÂNICO DE
AUTOMÓVEL

CTPS/ Informal que possa comprovar, gênero masculino.

02

MECÂNICO DE
AUTOMÓVEL

Experiência informal que possa comprovar, mecânico para carros leve e pesados.

02

MECÂNICO DE
MOTOCICLETAS

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

MECANICO DE
VEÍCULOS

01

OFICIAL DE
MANUTENÇÃO PREDIAL

01

PEDREIRO

02

PINTOR DE CARROS

01

PINTOR DE OBRAS

01

PIZZAIOLO

01

SALGADEIRO

PCD, sem experiencia, fundamental completo, vai trabalhar na coleta de lixo.
pode encaminhar tambem jovem atraz de primeiro emprego (experiencia
com serviço pesado) Gênero masculino.
Experiência em CTPS, ensino fundmental completo, dominio em informatica.
Gênero masculino.
Experiência no ramo de panificação informal que possa comprovar. para
trabalhar na área de gestao da padaria, perfil de liderança, proativo
CTPS/ ensino médio completo, Instrutor de gestão empresarial, vai ministrar
curso na area administrativa.

(Experiência informal) Gênero masculino

Experiência em ctps/carta, mínimo 06 meses vai fazer serviço de mecânica de
veiculo leves geral. (mecânica,elétrica,injeção,suspensão freios e etc..)
GÊNERO MASCULINO.
CTPS/ INFORMAL QUE POSSA COMPROVAR, QUE TENHA CURSO DE
ELETRICISTA E AS NR 10 E NR 35 ATUALIZADOS.
CTPS/ que tenha o curso NR35 atualizado.
CTPS/ Informal que possa comprovar, gênero masculino.

Experiencia em CTPS, fundamental completo, cnh:a/b vai trabalhar com
pinturas de paredes industriais.ter nr10 e nr35. ter experiencia em diluição
de epox.
Ctps/ informal que possa comprovar, ter especialidade com massas diverssas.
CTPS, more nas proximidades – 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.

Ctps/ bacharel em serviço social, possuir conhecimento do pacote office possuir cress
ativo
CTPS/ Informal que possa comprovar, esino médio completo, CNH A/B, experiencia
em instalção de sistema em Carros leves e pesados, disponibilidade para viajar, Curso
NR35 atualizado. Gênero Masculino.

01

SUPERVISOR DE ENSINO

01

TÉCNICO AUTOMOTIVEL

01

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

01

TÉCNICO EM
SANEAMENTO

02

VENDEDOR DE
SERVIÇOS

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

01

VENDEDOR DE
SERVIÇOS

Experiência informal que possa comprovar, possuir veículo próprio e boa
comunicação.

01

VENDEDOR INTERNO

Experiência em CTPS/ carta, médio completo,habilitação a/b) ter os cursos de
nr10 e nr35 atualizados. Ter disponibilidade para viajar.
*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.

Experiência informal que possa comprovar em vendas de peças automotivas.

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.

