
Agência Descrição
Quantidad

e de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

Agente de microcrédito 1 6 meses R$ 1.050,00 médio completo
Atendente de agência 1 6 meses R$ 1.170,00 superior incompleto

Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS R$ 1.200,00 fundamental completo
Cozinheiro de restaurante 1 6 meses não informado fundamental incompleto

Mecânico de manutenção de 

motocicletas
1 6 meses CTPS R$ 937,00 fundamental completo

 Motorista entregador 2 6 meses R$ 937,00 fundamental completo
 Operador de caldeira 1 6 meses não informado médio completo

Mecânico de manutenção de 

motocicletas
1 3 meses R$ 937,00 médio incompleto

 Mecânico de motocicletas 1 3 meses R$ 937,00 médio incompleto
 Encarregado de pintura (tratamento 

de superfícies) 
1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

 Estoquista 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Marceneiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Pintor industrial 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo
Operador de empilhadeira 20 6 meses CTPS R$ 1.634,00 médio completo

 Operador de guindaste móvel 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Torneiro mecânico 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Técnico em nutrição 1 não exigido não informado médio completo
Vendedor pracista 8 6 meses não informado médio completo

 Conferente mercadoria (exceto carga 

e descarga) 
1 6 meses não informado médio completo

Embalador, a mão 3 6 meses CTPS não informado médio completo
 Operador de caixa 4 6 meses CTPS não informado médio completo

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto
Serralheiro 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Vendedor interno 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Vendedor pracista 3 6 meses CTPS não informado médio completo

Zelador 1 6 meses não informado médio completo
 Atendente de farmácia - balconista 1 6 meses não informado médio completo

Auxiliar de compras 2 6 meses CTPS não informado superior completo
 Auxiliar financeiro 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

 Costureiro, a máquina na confecção 

em série 
10 6 meses não informado fundamental completo

Estoquista 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Promotor de vendas 1 6 meses CTPS R$ 958,37 médio completo

Vendedor interno 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Agente de microcrédito 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

Consultor de vendas 1 6 meses não informado médio completo
Vendedor pracista 2 6 meses não informado médio completo
Torneiro mecânico 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Trabalhador da cultura de cana-de-

açúcar
300 6 meses CTPS não informado não exigido

Vendedor pracista 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Auxiliar de cozinha 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Chefe de serviço de limpeza 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Recepcionista atendente 1 6 meses CTPS não informado médio completo
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Vagas a serem publicadas dia 04 de setembro de 2017

Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.   
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 Técnico em eletromecânica 1 6 meses CTPS não informado médio completo
PAULISTA Capoteiro 1 6 meses não informado fundamental completo

Promotor de vendas 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Vendedor pracista 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Corretor de imóveis 4 6 meses não informado médio completo
Designer de eventos 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Operador de sistemas de informática 

(teleprocessamento) 
1 não exigido não informado superior incompleto

 Atendente balconista 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS R$ 979,00 fundamental completo

 Motofretista 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Barbeiro 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Cabista 2 3 meses CTPS não informado fundamental completo

Encarregado de obras 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Encarregado de seção de controle de 

produção
1 6 meses CTPS não informado médio completo

Fonoaudiólogo geral 1 6 meses não informado superior completo
Gerente de produção 1 6 meses CTPS não informado

Mecânico 1 6 meses não informado fundamental completo
Operador de extrusora de borracha e 

plástico
1 6 meses não informado médio incompleto

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Serralheiro 1 6 meses não informado fundamental completo

 Vendedor pracista 2 6 meses CTPS R$ 967,00 médio completo
GARANHUNS  Vendedor pracista 1 6 meses R$ 1.050,00 médio completo

Atendente de farmácia - balconista 4 6 meses CTPS não informado médio completo

 Atendente de mesa 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Auxiliar de confeitaria 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Cabista 2 6 meses CTPS não informado não exigido
Cozinheiro geral 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Mecânico de manutenção de 

automóveis
2 6 meses não informado fundamental completo

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado não exigido
Preparador físico 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Projetista de móveis 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Técnico de garantia da qualidade 1 não exigido R$ 2.000,00 superior completo

 Técnico em fibras ópticas 2 6 meses CTPS não informado não exigido
Vendedor pracista 3 não exigido não informado não exigido
Vendedor pracista 2 6 meses não informado médio completo
Auxiliar de cozinha 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Auxiliar de laboratório de análises 

clínicas
2 6 meses CTPS não informado médio completo

Auxiliar em saúde bucal 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Cozinheiro de restaurante 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Encarregado de costura na confecção 

do vestuário 
1 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo

Encarregado de cozinha 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Encarregado de manutenção elétrica 

de veículos 
2 6 meses CTPS não informado médio completo

 Lavador de veículos 2 6 meses CTPS R$ 937,00 fundamental completo
Pizzaiolo 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Polidor de veículos 1 6 meses CTPS R$ 937,00 fundamental completo
 Técnico em saúde bucal 2 6 meses CTPS não informado médio completo

TOTAL 395

IPOJUCA

CAMARAGIBE

TRABALHADOR: Caso tenha interesse nas vagas ofertadas, favor comparecer a uma de nossas unidades ou 

acessar o site : www.empregabrasil.mte.gov.br.
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Agência Descrição
Quantidad

e de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

SALGUEIRO *Pedreiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto
PETROLINA * Vendedor pracista 1 6 meses não informado médio completo

GARANHUNS *Assistente administrativo 1 6 meses R$ 1.131,91 médio completo
*Auxiliar de linha de produção 1 não exigido não informado fundamental incompleto

* Zelador 1 não exigido não informado fundamental completo
*Auxiliar de limpeza 1 não exigido não informado fundamental completo

*Mecânico de manutenção de ônibus 1 6 meses não informado fundamental completo

*Promotor de vendas 5 não exigido R$ 937,00 médio completo

IPOJUCA
*Oficial de serviços diversos na 

manutenção de edificações
3 6 meses não informado fundamental completo

VITÓRIA * Embalador, a mão 1 não exigido R$ 937,00 médio incompleto
* Auxiliar de limpeza 3 não exigido R$ 958,37 fundamental incompleto

*Auxiliar de linha de produção 35 não exigido não informado médio completo

IGARASSU * Técnico em segurança do trabalho 1 6 meses CTPS não informado médio completo

*Atendente de lojas 2 6 meses R$ 1.060,00 médio completo
*Atendente de lojas 3 6 meses R$ 1.115,00 médio completo

* Auxiliar de estoque 1 6 meses CTPS não informado médio completo
*Auxiliar de limpeza 2 6 meses R$ 1.100,00 médio completo

* Auxiliar de manutenção predial 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
*Maqueiro de hospital 5 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Mecânico de manutenção de ônibus 1 não exigido R$ 937,00 médio completo

*Operador de telemarketing ativo e 

receptivo
5 não exigido R$ 937,00 médio completo

*Passadeira de peças confeccionadas 1 6 meses R$ 1.061,00 fundamental completo

*Promotor de vendas não exigido R$ 937,00 médio completo
*Recepcionista atendente 1 6 meses CTPS R$ 944,69 médio completo

*Servente de obras 4 não exigido R$ 1.086,80 fundamental completo
TOTAL DE VAGAS 76

*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

Informações Central de Vagas 3183-7201

EMPREGADOR: Caso deseje ofertar vagas de emprego, favor ligar para a nossa Central de Vagas no telefone: 3183-

7201.

Informações Central de Vagas 3183-7201
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.   

*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD))
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Vagas a serem publicadas dia 04 de setembro de 2017
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