
SINE PONTA GROSSA                                                                                                                                                                                                 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 8:00 AS 16:00 .                                                          

NÃO INFORMAMOS VAGAS POR TELEFONE!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Utilize as ferramentas digitais como o aplicativo                                                                                                            

SINE FÁCIL e o site: servicos.mte.gov.br                                     RUA: 

DR COLARES 354 CENTO                                                                                                                                                            

     512 VAGAS DISPONÍVEIS PARA                         SEXTA-

FEIRA 07/10/2022

Açougueiro

Agente de pátio

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de estruturas metálicas

Alimentador de linha de produção (EXCLUSIVA PCD)

Almoxarife

Analista de recursos humanos

Armador de ferros

Arte-finalista

Assistente administrativo

Assistente de laboratório industrial

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Atendente de telemarketing

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cartório

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de crédito

Auxiliar de dentista

Auxiliar de escritório

Auxiliar de estoque

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logistica  (EXCLUSIVA PCD)

Auxiliar de manutenção de edificações

Auxiliar de manutenção predial   (EXCLUSIVA PCD)

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)



Auxiliar de montagem de transformadores

Auxiliar de padeiro

Auxiliar financeiro   (EXCLUSIVA PCD)

Balanceiro

Bombista

Bordadeira

Borracheiro

Cadista (desenhista técnico de arquitetura)

Caldeireiro montador

Carpinteiro

Chapeiro

Classificador de grãos

Cobrador externo

Confeiteiro

Consultor de vendas

Corretor de imóveis

Costureira em geral

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Desenhista de estruturas metálicas (mecânica)

Desenhista projetista de construção civil

Desenhista projetista de máquinas

Desenhista projetista mecânico



Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Eletricista de instalações industriais

Empacotador, a mão   (EXCLUSIVA PCD)

Empregado  doméstico  nos serviços gerais

Empregado doméstico  faxineiro

Empregado doméstico diarista

Encanador

Encarregado de obras

Engenheiro civil

Esteticista

Estoquista

Faturista   (EXCLUSIVA PCD)

Fresador (fresadora universal)

Garçom

Gerente de logística (armazenagem e distribuição)

Higienista industrial

Impressor digital

Inspetor de qualidade

Instalador de sistemas fotovoltaicos

Instalador fotovoltaico

Instrutor no ensino profissionalizante

Jardineiro

Laboratorista de água e controle ambiental   (EXCLUSIVA PCD)

Laboratorista industrial   (EXCLUSIVA PCD)Latoeiro de veículos (reparação)

Lavador de veículos

Mãe social

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de auto em geral

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de automóveis

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de veículos

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

Mecânico montador

Monitor de alunos   (EXCLUSIVA PCD)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo

Montador de estruturas metálicas

Montador soldador

Motorista carreteiro



Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk

Motorista de ônibus rodoviário

Motorista de ônibus urbano

Motorista entregador

Nutricionista

Oficial de manutenção

Oficial de manutenção predial

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações  (EXCLUSIVA 

PCD)

Operador de caldeira

Operador de centro de usinagem com comando numérico

Operador de empilhadeira

Operador de escavadeira

Operador de guilhotina (corte de papel)

Operador de máquina de dobrar chapas

Operador de máquina de envasar líquidos

Operador de máquinas agrícolas

Operador de máquinas fixas, em geral  (EXCLUSIVA PCD)

Operador de processo de produção   (EXCLUSIVA PCD)

Operador de retro-escavadeira

Operador de secador (produtos agrícolas)

Operador de sistemas computacionais em rede

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e 

metais

Operador eletromecânico

Padeiro

Pastilheiro

Pedreiro

Pintor de estruturas metálicas

Pintor de metais a  pistola

Pizzaiolo

Polidor de metais

Programador de usinagem

Repositor de mercadorias   (EXCLUSIVA PCD)

Representante comercial autônomo

Safrista

Servente de limpeza

Servente de obras

Servente de pedreiro

Soldador

Sommalier

Técnico em segurança do trabalho



Técnico mecânico

Torneiro mecânico

Trabalhador rural

Vendedor de consórcio

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vidraceiro

Vigilante

Zelador


