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                                                             SINE LINHARES/ES  

                                                                 11/11/2019 

AUXILIAR FINANCEIRO (com experiência) –ensino médio completo 01 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (com experiência) -ensino médio completo 01 

AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS EXCLUSIVA PARA PCD (com 
experiência) ensino fundamental incompleto 

03 

AUXILIAR TÉCNICO EM REDES EXTERNO-A(com experiência)-ensino 
médio completo 

02 

CASEIRO (com experiência) -ensino fundamental 01 

CONFERENTE DE MERCADORIAS (com experiência) – ensino médio 
completo 

01 

COMPRADOR (com experiência) -ensino médio completo 01 

ESTAGIÁRIO DE MANUTENÇÃO (sem experiência) -superior incompleto 01 

ENCARREGADO DE FAZENDA (com experiência) -ensino fundamental 01 

ENCARREGADO DE MERCEARIA (com experiência) – ensino médio 
completo 

01 

ENCARREGADO OPERACIONAL (com experiência) -ensino médio 
completo 

02 

FATURISTA (com experiência) -ensino médio completo 01 

FIEL DE DEPOSITO (com experiência) -ensino médio completo 01 

GERENTE DE LOJA (com experiência) – ensino médio completo 01 

LANTERNEIRO (com experiência) – ensino fundamental incompleto 01 

LADRILHEIRO (com experiência) -ensino fundamental incompleto 01 

INSTALADOR E REPARADOR DE INTERNET (com experiência) -ensino 
médio completo 

01 

MOLEIRO (com experiência) -ensino fundamental 01 

OPERADOR DE CORTAR VIDRO (com experiência) -ensino médio 
completo 

02 

PEDREIRO DE ACABAMENTO (com experiência) -ensino fundamental 
incompleto 

02 

PINTOR DE PAREDE (com experiência) -ensino fundamental incompleto 02 

VENDEDOR INTERNO (sem experiência) -ensino médio completo 05 
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Informamos que as vagas disponíveis no painel podem sofrer alterações sem aviso prévio 
devido ao preenchimento das mesmas ou por solicitação das empresas ofertantes das vagas.  
Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às vagas de emprego, entre 
em contato com o Sine. 

ATENÇÃO TRABALHADOR 

Informamos que a partir de 10/09/2018 será necessário a apresentação dos documentos 

abaixo listados (originais) para realização de cadastro e encaminhamento a vaga de 

emprego: 

 Identidade  

 CPF 

 CNH (se possuir) 

 Carteira de Trabalho  

 Número do PIS ou Cartão Cidadão 

 Título de Eleitor 

 Certificado de Reservista (para homens, já com liberação) 

 Comprovante de residência 

 Comprovante Escolar (histórico, certificado ou declaração).  

 

  


