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VAGAS DO SINE 

SÃO MATEUS 
ESPÍRITO SANTO 

20/07/2020 
OCUPAÇÃO 

VAGA 
OBSERVAÇÕES 

SOBRE OCUPAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

Nº DE 
VAGAS 

Almoxarife 
ID: 5390565 

*Experiência na função; Ensino Médio 01 

Apontador de campo 
ID: 5413149 

*Experiência como servente ou trabalhador 
rural; 
*Boa escrita e noção básica em operações 
matemáticas. 

Ensino fundamental 01 

Assistente 
Administrativo 

ID: 5411246 

*Experiência na função; 
*Habilidade para elaborar ofícios e designers 
para redes sociais; 
*Pacote Office avançado. 

Ensino Superior 01 

Auxiliar de serviços 
gerais 

ID: 5386521 

*Disponibilidade para trabalhar em turnos; 
*Local de trabalho: Rio Preto. 
 

Ensino Médio 01 

Ajudante de padeiro 
ID: 5382528 

*Experiência na função; Ensino fundamental 01 

Assistente de Vendas 
ID: 5399422 

*Experiência com empréstimo consignado. Ensino fundamental 01 

Auxiliar administrativo 
ID: 5414230 

*Gênero indiferente; 
*Experiência na função (fluxo de caixa, 
ánalise de contrato, fechamentos de contas a 
pagar e receber); 
*Conhecimento em informática; 

Ensino médio 01 

Auxiliar de Produção 
ID: 5286673 

*Experiência na função; Ensino Fundamental 03 

Auxiliar de Produção 
PCD 

ID: 5329644 
 

*Experiência na função; 
*Mandar por email laudo atualizado. 

Ensino fundamental 05 

Balconista de açougue 
ID: 5392361 

 

*Experiência na função comprovada em 
carteira. 

Ensino fundamental 01 

Caldeireiro de 
manutenção 
ID: 5399508 

*Experiência na função em carteira; Ensino médio 04 

Capoteiro 
ID: 5411239 

*Experiência com capotaria. Ensino médio 01 

Controlador de 
Materiais 

ID: 5390616 

*Experiência na função; 
*Disponível também para PCD. 

Ensino Médio 01 

Encarregado de 
mercearia 

ID: 5402583 
 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; 
*Disponibilidade de horários; 

Ensino médio 01 

Encarregado de 
auxiliar de serviços 

gerais 
ID: 5402573 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; 
*Disponibilidade de horários; 
 

Ensino médio 01 

Encarregado de frios e 
congelados 
ID: 5402513 

 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; 
*Disponibilidade de horários; 

Ensino médio 01 
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Encarregado de 
açougue 

ID: 5402524 
 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada  na função; 
*Disponibilidade de horários; 
 

Ensino médio 01 

Encarregado de 
padaria 

ID: 5402519 
 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; 
*Disponibilidade de horários; 
 

Ensino médio 01 

Encarregado de 
depósito 

ID: 5402528 
 

*Perfil de liderança, bom relacionamento 
interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; 
*Disponibilidade de horários; 

Ensino médio 01 

Estágiario de 
Administração 

ID: 5390016 

*Cursando 4º ao 7º período  de 
Administração; 
. 

Ensino Superior Incompleto 01 

Instalador de Fibra 
Óptica 

ID:5383625 

*Curso de instalador; 
*NR 35; 
*Carro próprio; 
*CNH B. 

Ensino Médio 01 

Mecânico de colhedora 
ID: 5410404 

*Experiênica na função; 
*Residir nas localidades de Conceição da 
Barra ou São Mateus ou Pedro Canário; 
*Efetuar manutenção preventiva e corretiva 
em colhedoras, revisão e segurança; 

Ensino Fundamental 05 

Montador de Móveis 
ID: 5406251 

CNH AB; 
*Experiência na função. 

Ensino Médio 01 

Motorista entregador 
ID:5415475 

*CNH D; 
*MOPP e direção defensiva; 
*Disponibilidade de horários. 

Ensino médio 01 

Operador de máquinas 
fixas 

ID: 5399547 

*Experiência com máquina de guilhotina e 
dobradeira; 

Ensino médio 04 

Operador de Colhedora 
ID: 5372121 

*Experiência na função; 
*Exclusiva para moradores de Conceição da 
Barra; 
*CNH D. 

Ensino Fundamental 03 

Secretária 
ID: 5409438 

*Curso de atendimento ao cliente; 
*Boa comunicação; 
*Experiência na função. 

Ensino Médio 01 

Servente de serviços 
gerais 

ID: 5402114 

*Disponibilidade para trabalhar em turnos; 
*Auxiliar no controle de entrada e saída de 
carretas; 
*Auxiliar na área de operação; 
*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de 
São Mateus; 
*Alojamento disponibilizado pela empresa. 

Ensino fundamental 14 

Soldador 
ID: 5160766 

*Experiência na função solda TIG e 
MIG/MAG; 
*Curso de solda atualizado. 

Ensino médio 12 

Técnico em logística 
ID: 5409026 

*Experiência com logística; 
*Disponibilidade para viajar; 
*CNH D. 
 

Técnico em logística 01 

Técnico em 
manutenção eletrônica 

ID: 5356113 

*Experiência na função; 
*Local de trabalho Rio Preto. 

Ensino Médio 01 
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Técnico em 
Eletrotécnica 
ID: 5330596 

*Experiência na função; 
Curso Técnico em 

Eletrotécnica ou Automação 
03 

Vendedor interno 
ID: 5415831 

*Perfil de liderança em crediário e como 
vendedor; 
*Experiência comprovada em carteira (setor 
de vestiário; 

Ensino médio 01 

Vendedor interno 
ID: 5408680 

*Experiência com vendas; 
*Gênero indiferente 

Curso Superior 01 

Vendedor interno 
ID: 5397699 

*Experiência com vendas de materiais de 
contrução, comprovada em carteira e com 
sistema de controle de materiais; 

Ensino Médio 01 

Vendedor interno 
ID: 5399814 

*Experiência em vendas; Ensino Médio 01 

Vitrinista 
ID: 5416044 

*Experiência com vitrines e 
arrumação/ornamentação de lojas; 
*Gênero indiferente; 

Ensino médio 01 

TOTAL DE VAGAS 81 
 

Informamos que as Vagas disponíveis 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. 
 
 

  ENDEREÇO: 
Rua Alberto Sartório, N° 404 – Bairro Carapina - São Mateus - ES - CEP 29933-060 

Telefone: (27) 3763-2717  
 
 

ATENÇÃO TRABALHADOR 
Em virtude da pandemia do COVID-19, não realizaremos atendimento ao público, o 
currículo será recolhido via email, formato PDF ou DOC, deverá atender os requisitos 
da vaga e deverá constar o NOME/ID da vaga e o número do PIS do trabalhador. Caso 
seja necessário a presença do trabalhador, entraremos em contato por telefone, e 
agendaremos horário, com pelo menos 01 (um) dia de antecedência. 

 
EMAIL: sine@saomateus.es.gov.br 

 
 

IMPORTANTE 
 

A atualização das vagas não será diária, como ocorria, dependerá da demanda das 
empresas. 
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