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VAGAS DO SINE 

SÃO MATEUS 
ESPÍRITO SANTO 

31/08/2020 
OCUPAÇÃO 

VAGA 

OBSERVAÇÕES 

SOBRE OCUPAÇÃO 
ESCOLARIDADE 

Nº DE 

VAGAS 

Acabador de mármore 
e granito 

ID: 5418797 
*Experiência na função; Ensino fundamental 01 

Agente de crédito 
ID: 5447708 

*Experiência na função ou vivência bancária; 

*Experiência no pacote Office; 
*Atuar em vendas de empréstimo consignado, 
crédito pessoal, consórcios; 

Ensino médio 01 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
PCD 

ID: 5440258 

*Experiência na função; 

*Gênero indiferente; 
 
 

Ensino fundamental 01 

Ajudante de padeiro 

ID: 5455283 
*Experiência na função; Ensino fundamental 01 

Ajudante de Obras 
ID: 5438452 

*Experiência na função; 
*Residir próximo ao bairro Jaqueline 

Ensino fundamental 01 

Analista de 
Contabilidade 

ID: 5445435 

*Experiência na função; 
*Oportunidade também para PCD; 
*Gênero indiferente; 

*Trabalhar com o acompanhamento de 
execução do plano anual de negócios; 
relatórios de gastos trimestrais, entre outros. 

Ensino Superior em 

Contabilidade 
01 

Atendente de Farmácia 

ID:5441072  
 

*Com ou sem experiência na função 

*Gênero indiferente; 
 

Ensino Médio 07 

Auxiliar Administrativo 
ID: 5445373 

*Gênero indiferente; 
*Habilidade pacote Office; 

*Experiência na função. 

Ensino médio 01 

Auxiliar Administrativo 
ID: 5438057 

*Experiência na função; 
*Experiência em fluxo de caixa; 
*Experiência analise e conferencia de 

contratos 
*Experiência com fechamento de contas a 
pagar, contas a receber; 

*Gênero indiferente. 

Ensino Médio 01 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

ID: 5386521 

*Experiência na função; 

*Disponibilidade para trabalhar no Rio Preto. 
Ensino médio  01 

Assistente 
Administrativo 

ID: 5411246 

*Experiência na função; 

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

Ensino Superior 01 

Assistente 
Administrativo 

ID: 5439297 

* Experiência na função; 

* Experiência com folha de pagamento; 
*Disponibilidade para viajar; 
*Gênero indiferente; 

 

Ensino médio 01 

Assistente de 
contabilidade 

ID: 5445316 

*Experiência na função; 
*Oportunidade também para PCD; 
*Gênero indiferente; 

*Trabalhar com o acompanhamento de 
execução do plano anual de negócios; 
relatórios de gastos trimestrais, entre outros. 

Ensino Superior em 

Contabilidade 
01 
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Auxiliar de Loja 
ID: 5417783 

*Informatica básica; 
*Pró ativo; 

 

Ensino médio 01 

Auxiliar de Produção 
PCD 

ID: 5329644 

*Experiência na função; 

*Mandar por email laudo atualizado. 
Ensino fundamental 05 

Capoteiro 

ID: 5411239 
*Experiência com capotaria. Ensino médio 01 

Consultor de Vendas 

ID: 5432581 

*Disponibilidade de horário; 
*Conhecimento no pacote Office; 
*Ser proativo e ter boa comunicação. 

Ensino médio 01 

Consultor de Vendas 
ID: 5419694 

*Gênero indiferente; 

*Trabalhar com credenciamento de 
empresas; 
*Possuir carro ou moto; 

Ensino médio 4 

Cuidador de idosos 

ID: 5447450 

*Experiência na função; 

 
Ensino fundamental 01 

Dentista 
ID: 5366655 

*Gênero indiferente; 
*Experiência na função 

Curso Superior 01 

Designer de 
sobrancelhas 

ID: 5445650 

*Experiência na função; 
*Curso de designer de sobrancelhas. 

Ensino médio 1 

Estágio/Atendente 
ID: 5458072 

*Atuar com rotina administrativas e vendas; 
*Idade superior a 18 anos; 
*Gênero indiferente; 

*Conhecimento em informática. 

Cursando ensino médio ou 
superior 

1 

Educador Físico 
ID: 5442490 

*Experiênica na função; 
*Perfil indiferente. 

Superior completo 01 

Educador Físico 
(estágio) 

ID: 5442511 

*Cursando o quinto período em educação 
física; 

*Perfil indiferente. 
(Estágio) 

Superior Incompleto 01 

Fisioterapeuta  
ID: 5442436 

*Experiência na função; 
* Perfil indiferente 

Ensino Superior 01 

Fisioterapeuta (estágio) 
ID: 5442466 

*Cursando o sexto período em fisioterapia; 

*Perfil indiferente. 
(Estágio) 

 Superior Incompleto 01 

Manicure/pedicure 
ID: 5445249 

 

*Experiência na função; 
*Curso de unhas em gel. 

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 

Motoboy 

ID: 5456978 

*Possuir moto; 
*Gênero indiferente; 
*CNH A; 

Ensino fundamental 10 

Motorista de caçamba 
ID: 5425570 

 
*Experiência em caminhões Truck Traçado 
*Curso de direção defensiva  

*Curso Transporte coletivo 
*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de 
São Mateus; 

*Alojamento disponibilizado pela empresa 

Ensino Fundamental 03 
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Motorista de Comboio 
ID: 5425622 

*Experiencia na Funçao 
*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de 
São Mateus; 

*Alojamento disponibilizado pela empresa; 

Ensino médio 01 

Operador de máquinas 
fixas 

ID: 5399547 

*Experiência com máquina de guilhotina e 
dobradeira; 

Ensino médio 04 

Operador de Pá 
carregadeira 
ID: 5425582 

*Experiência na funçao 
*Que já tenha trabalhado com 
motoniveladora. 

*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de 
São Mateus; 
*Alojamento disponibilizado pela empresa 

Ensino Fundamental 01 

Operador de Colhedora 

ID: 5372121 

*Experiência na função; 

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

 

Ensino Fundamental 03 

Pedreiro 
ID: 5438455 

*Experiência na função; 
*Residir próximo ao bairro Jaqueline 

Ensino fundamental 01 

Representante 
comercial 

ID: 5420413 

*Gênero indiferente; 
*Boa comunicação e proativo; 

*Trabalhar com plano de internet. 

Ensino médio 01 

Representante 
comercial 

ID: 5423173 

*Experiência na função; 

*Possuir moto; 
Ensino médio 01 

Representante 

comercial 
ID: 5440376 

*Experiência na função em carteira; 

*Informatica Básica; 
*CNH A/B; 
*Conhecimento no seguimento de construção 

civil; 
*Gênero indiferente; 

Ensino médio 01 

Soldador 
ID: 5454562 

* Curso de solda. Ensino fundamental 06 

Técnico em 

manutenção de 
informática 
ID: 5445077 

*Conhecimento em estruturas de redes; 

manutenção de computador; funcionamento 
ad ative directory Windows; atendimento ao 
público; 

Ensino médio 01 

Técnico em calibração 

ID: 5417591 
*Experiência na função. 

Curso Técnico em 

Automação ou Eletrotécnica 
01 

Técnico em 
instrumentação 

ID: 5417585 

 

*Experiência na função. 
Curso Técnico em 

Automação ou Eletrotécnica 
01 

Técnico em logística 
ID: 5409026 

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

 

Técnico em logística 01 

Tosador 
ID: 5451733 

Gênero indiferente; 
Experiência na função. 

Ensino fundamental 01 

Tratorista agrícola 
ID: 5425614 

*Experiência na função; 
*Curso de direção defensiva; 

*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de 
São Mateus; 
*Alojamento disponibilizado pela empresa. 

Ensino fundamental 01 
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* Experiência com terraplanagem  

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 

Vendedor Interno 
ID: 5431517 

*Gênero indiferente; 

*Boa comunicação, proativo, trabalho em 
equipe; 

Ensino Médio 01 

Vidraceiro 
ID: 5426552 

*Experiência na função; Ensino fundamental 01 

TOTAL DE VAGAS 89 
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: recrutamento@saomateus.es.gov.br 
 

 


