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VAGAS DO SINE 

SÃO MATEUS 
ESPÍRITO SANTO 

28/11/2019 
OCUPAÇÃO 

VAGA 
OBSERVAÇÕES 

SOBRE OCUPAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

Nº DE 
VAGAS 

Acabador de Marmore 
e Granito 

*Experiência na Função 
*Atuará no setor de acabamento produção de 
mármore e granito, atender as solicitações, 
controlar qualidade 
*Priorizando moradores de Jaguaré ou 
disponibilidade para residir em Jaguaré 

Ensino Fundamental 01 

 
Auxiliar de Dentista 

 

 
*Experiênica na Função. 
 

Ensino Médio 01 

Auxiliar de 
Churrasqueiro 

 
*Experiênica na Função. 
 

Ensino Fundamental  02 

Auxiliar de 
Documentação 

*Experiência no setor petroquímico  
*Acompanahar controle de qualidade 
*Monatagem e analise de databook 
*Interpretação de normas técnicas 
* Pré- seleção 

Ensino Médio 01 

 
Auxiliar de Montagem 

de Móveis 

 
*CNH categoria  
*Experiência na função. 
 

Ensino Médio 01 

Apontador de Campo 

*Experiência na função no setor de 
terraplanagem 
*CNH B 
*Residir em São Mateus 

Ensino Médio  01 

Chapista de 
Lanchonete 

 
*Experiência na preparação de lanches; 

Ensino fundamental 01 

Confeiteiro 
 

*Experiência na função; Ensino fundamental 01 

Consultor de vendas 
*Experiência na função; 
*CNH B, possuir veículo (desejável); 

Ensino Médio 02 

Consultor de Vendas 

*Experiência com vendas externas – B2B 
*Dinâmico, pró-ativo, boa comunicação 
*Regime CLT -  Salário fixo + comissão 
*Processo com Pré seleção, comparecer 
com caneta azul. 

Ensino Médio 03 

Cozinheiro de 
restaurante 

*Experiência na Função e em pratos 
diversificados 
Residir nas proximidades do Bairro Sernamby 
Disponibilidade para trabalhar no período 
noturno. 

Sem exigência de 
escolaridade 

01 

Eletricista de Veículos 
 
*Curso de Eletricista Veicular 
*Experiência na Função 

Ensino Médio 
 

01 

Eletricista de  
Manutenção 

*Experiênica na Função; 
*Habilidade  em PLC, INVERSORES E 
COMANDOS ELÉTRICOS ; 
* Categoria B; 

Técnico em Eletrotécnica  02 

Encarregado de 
Estoque 

*Experiência na função; 
*Conhecimento em informática (excel e 
sistemas de informação; 
*Disponibilidade para trabalhar em Pinheiros. 

Ensino Médio 01 
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Estagiário de 
Engenharia Civil 

*Cursando superior a partir do 6° período; 
*Disponibilidade para utilizar o transporte da 
empresa no horário preestabelecido pelo 
cronograma da empresa; 
*Declaração de matrícula da faculdade (trazer 
cópia); 
*Acima de 18 anos; 
*Residir em São Mateus; 
*Pré-seleção. 

Ensino Superior 01 

Garçom 

 
*Experiência na função 
*Morador de Guriri 
 

Ensino fundamental  
 

02 

Impressor Flexográfico 

*Experiência na área; 
*Conhecimento na área de informática; 
*Jornada de trab. Seg. a sex. de 06:30 às 
16:30h; 
*Disponibilidade para trabalhar em 
Linhares. 

Ensino Médio 01 

Inspetor de qualidade 

*Experiência na área; 
*Jornada de trab. Seg. a sex. de 06:30 às 
16:30h; 
*Disponibilidade para trabalhar em 
Linhares. 

Ensino Médio 01 

Mecânico (diesel e 
gasolina) 

*Experiência na função; 
*Possuir CNH; 
*Disponibilidade para trabalhar em Vila 
Valério. 

Ensino Fundamental 02 

Nutricionista 
*Oportunidade para recém formado 
*Disponibilidade para realizar viagens 
*Possuir veículo e CNH 

Superior Completo 01 

Técnico em 
nutrição/Nutricionista 

*Experiência na função (acompanhar 
processos de produção, treinamento de 
colaboradores em boas práticas, organ. de 
estoque, planejamento de insumos, etc); 
Preferencialmente para moradores de Campo 
Grande, Barra Nova, Nativo e Gameleira); 

 Ensino Técnico/Superior  01 

Operador de Rolo 
Compactador 

*Experiência na Função 
*Possuir CNH C 
*Disponibilidade para trabalhar em turnos e 
horários diversos. 

Ensino Fundamental 02 

Pintor de Veículos 
*Experiência na Função 
*Disponibilidade para trabalhar em horários 
irregulares 

Ensino Fundamental  01 

Publicitário 
*Experiênica na Função 
*Preferencialmente morador de Guriri 

Ensino Médio Completo 01 

Recepcionista 

* Disponibilidade para trabalhar de seg. a 
sexta no horário de 12:00h as 21:00h e sab. 
07:00 as 11:30h; 
*Dinâmico, pró-ativo, boa comunicação. 
*Conhecer o sistema SINTEGRA. 

Ensino Médio Completo 01 

Representante 
Comercial 

*Experiência com vendas; 
*Conhecimento com material elétrico e 
construção; 
*Possuir veículo (carro ou moto); 
*CNH AB; 

Ensino Médio 01 

Soldador TIG 
*Experiência com solda TIG 
*Disponibilidade para trabalhar em turnos 

Ensino Fundamental 02 
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Soldador  
Experiência na Função 
*Disponibilidade para trabalhar em turnos 
*Idade 25 a 40 anos. 

Ensino Medio Completo 01 

Supervisor de Vendas 
*Experiênica na Função (internet, TV por 
assinatura e acessórios); 
*Preferencialmente morador de Guriri. 

Ensino Médio Completo 01 

Técnico de 
Documentação 

*Experiência no setor petroquímico  
*Acompanahar controle de qualidade 
*Montagem e analise de databook 
*Interpretação de normas técnicas 
* Pré- seleção 

Ensino Técnico  01 

Técnico em informática 

*Experiência na manutenção de notebooks, 
desktops, redes e afins; 
*CNH A; 
*Hor. Seg. a Sexta; 

Ensino Médio 01 

Técnico de 
Manutenção 

*Experiência em manutenção industrial e 
predial; 
*Jornada de trab. Seg. a sex. de 06:30 às 
16:30h; 
*Disponibilidade para trabalhar em 
Linhares. 

Ensino Médio 01 

Técnico de Segurança 
do Trabalho 

*Experiência na área florestal; 
*Registro de Função. 
 

Curso Técnico 01 

Torneiro Mecânico 

*Sólidas experiência com fabricação e 
usinagem de peças do setor metalmecânico 
*Curso de formação na área 
*Encaminhamento direto – o candidato 
agendará a entrevista por telefone 

Curso Médio /Técnico 01 

Vendedor  

*Experiência com vendas externas  
*Perfil dinâmico para vendas internas e 
externas, com capacidade para gerenciar 
equipes; 
*Salário fixo + comissão, e outros benefícios. 

 
Ensino Médio 

 
01 

Vendedor Externo 

*Experiência com vendas; 
*Experiência na área de ferramentas, 
ferragens e solda; 
*CNH D; 

Ensino Médio  01 

Vendedor Externo 
*Possuir moto (CNH A); 
*Desejável experiência na área de vendas 
*Vendas de planos de internet; 

Ensino Médio 02 

TOTAL DE VAGAS 47 

 
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 

 
 
 

O SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS) informa que será necessário a apresentação dos documentos abaixo listados 
(originais) para realização de cadastro e encaminhamento a vaga de emprego: 

 Carteira de Identidade (RG) 

 CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 
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 CNH (Se possuir) 

 Carteira de Trabalho (CTPS) 

 Número do PIS ou Cartão Cidadão 

 Título de Eleitor e comprovante de votação  

 Certidão de Reservista (para homens, já com liberação) 

 Comprovante de Residência 

 Comprovante Escolar (histórico, certificado ou declaração) e currículo 


