
          

 

 

 

 

VAGAS DISPONIVEL – TERESINA-PI 09/09/2022 
 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA DETALHES DAS VAGAS 

01 Ajudante de ferreiro Nao exigida 6 meses Que more na zona sul 

01 Balconista Médio compl. 6 meses vendedor com experiência balcão de vendas produtos 

veterinários , agrícolas 

01 Chapeiro Nao exigida 6 meses Fazer hambúguer na chapa 

01 Eletricista Médio compl. 6 meses c CTPS Realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em 

motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais 

05 Eletricista de instalações de prédios   
 

Fundamental completo 6 meses c CTPS Marcação de pisos, lajes e paredes, abertura de rasgos, 

chumbamento tubulações e caixas, abertura rosca em 

tubulação de ferro 

01 Eletrotécnico Médio compl. 6 meses c CTPS Ter curso técnico em eletrotécnica 

01 Empregado doméstico arrumador Nao exigida 6 meses Para dormir 

02 Instrutor de cursos livres Médio compl. Nenhuma    Instrutor do curso de mecânica de motos em unidade móvel 

que percorre o estado do Piauí 

02 Marceneiro Nao exigida 6 meses Não Informado 

01 Mecânico de manutenção de tratores Fundamental completo 6 meses c CTPS Não Informado 

02 Mecânico eletricista de veículos automotores Fundamental completo 6 meses c CTPS Não Informado 

01 Mecânico reparador de máquinas Médio compl. 6 meses Atribuições (atividades a serem desenvolvidas) Efetuar 

consertos mecânicos, lavar as peças e outros componentes 

de equipamentos 

01 Supervisor de logística Superior completo 6 meses c ctps Gestor / coordenador de logística vivência em erp's e excel 

intermediário 

01 Técnico de refrigeração (instalação Médio compl. 6 meses c ctps Experiência com ar e geladeira 



          

01 Vendedor interno Médio compl. 6 meses c ctps Que more na zona norte, informática básica,experiência na 

área 
01 
 
 
 

Vendedor pracista Médio compl. 6 meses c ctps Possuir moto , disponibilidade para viagens Teresina 

Maranhão 

01 Vistoriador de risco de auto   
 

Médio compl. 6 meses c ctps Vistoriador ,vistoria de veículos,fotos e vídeos ,recortes de 

chassi,limpeza de veículos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA – PCDS – POSTO CENTRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt. VAGA ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA Detalhes das vagas 

01 Ajudante de carga e descarga de mercadoria fundamental complet 6 meses Não Informado 

01 Caixa de loja Médio completo 6 meses Atendimento direto ao cliente e publico em 

geral,recebimento de prestações e vendas analise de credito 

de cliente. Mulheres 

01 Monitor de alunos Nao exigida 6 meses Monitorar os alunos no caminho da escola dentro do onibus 

01 

 
 Recepcionista atendente  

 

Superior incompleto Nenhuma                                                                                 Não Informado 

01 Recepcionista atendente Nao exigida 6 meses Não Informado 

02 Técnico de manutenção elétrica   
 

Médio completo Nenhuma Técnico nas áreas de mecânica 

elétrica,eletrotécnica,eletromecânica e técnico em 

automação 



          

 

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. Setembro 2022. 

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

