
 

 

 

BOLETIM DO EMPREGO 08/08/2022 

 **Fique atento aos PRÉ-REQUISITOS e siga as instruções descritas** 

Nosso horário de atendimento ao público externo das 

08:00 – 11:00 e das 13:30 – 16:00  

60 Vagas – 43 Funções 

Torneiro Mecânico 01 
- Fazer o torneamento de peças metálicas e plásticas, zelar pela limpeza e organização 
do setor, bem como realizar a manutenção preventiva da máquina; 
- Ter experiência na função; 
- Perfil: Masculino; 
- Ensino médio completo; 
- Conhecimento em instrumentos de medição básicos; 
- Faixa etária de 18 a 30 anos; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso  
tenha os pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Atendente de loja 01 

- Atendimento aos clientes e fechamento de caixa; 
- Perfil: Feminino; 
- Ter experiência na função; 
- Ensino médio completo; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso  
tenha os pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Recepcionista/atendente 01 

- Recepção e atendimento ao cliente; 
- Perfil: Feminino; 
- Ter ensino médio completo; 
- Ter experiência na função comprovada na carteira de trabalho; 
- Ter noções básicas de informática; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso  
tenha os pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Cozinheira 02 
- Elaboração do pré-preparo e a finalização de alimentos, observando o método  
de cocção e padrões de qualidade; 
- Perfil: Feminino; 
- Ter experiência comprovada na carteira de trabalho; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso  
tenha os pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar mecânico 01 

Serviços gerais da oficina; 
 - Perfil: Masculino; 

- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso  
tenha os pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar de limpeza 01 

- Realizar a limpeza em geral, corredores, vidros, salas, banheiros, móveis e equipamentos; 
- Ter experiência comprovada em CTPS; 

 - Perfil: Feminino; 
- Fundamental completo; 
- Trabalho intermitente; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
- TRAZER CURRICULO; 
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Assistente de manutenção 02 
- Realizar manutenções preventivas e corretivas, realizar instalações de biofábricas,  
garantir a satisfação dos clientes quanto à implantação dos projetos, leitura e 
interpretação de projetos; 
- Perfil: Masculino; 
- Ter experiência comprovada na função registrada em CTPS; 
- Ter técnico em mecânica, elétrica, hidráulica, eletromecânica ou áreas correlatas; 
- Ter CNH B; 
- Trabalho em altura, viagens constantes; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Babá e serviços domésticos 01 

- Cuidar de um bebe de 2 meses e auxiliar na limpeza da casa; 
- Opção para almoçar no local de trabalho; 
- Ter experiência comprovada na função; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar de Escritório 01 

- Ter experiência (um ano) comprovada na função; 
- Ensino médio completo; 
- Curso Técnico de contabilidade será um diferencial; 

 - Perfil: Feminino; 
- Desempenhar tarefas relacionadas a área de RH, admissão, demissão, folha de  
Pagamento e demais atribuições relacionadas ao cargo; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar de caminhão bomba 01 

- Responsável por auxiliar na operação de concretagem, através do descarregamento do  
concreto, pelo caminhão bomba (estacionária e lança), na limpeza e cuidado com o  
equipamento junto ao motorista; 
- Perfil: Masculino; 
- Fundamental completo; 
- Até 45 Anos; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Motorista 04 
- Conduzir ônibus de transporte coletivo, observando as normas de transito; 
- Perfil: Indiferente; 
- Executar as demais atividades correlatas a função; 
- Desejável ensino médio completo; 
- Possuir curso de transporte coletivo atualizado e toxicológico na CNH; 
- CNH D ou E; 
- Ter experiência comprovada na função; 
-Disponibilidade para trabalhar em escala; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Diarista 01 
- Realizar os afazeres da casa, lavar roupa, cozinhar...; 
- Perfil: Feminino; 
- Preferência que resida na região do centro de Panambi; 
- Ligar para Darci 99102 7987; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
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Porteiro 01 
- Controle de pedestres e veículos, comunicação entre portaria e setores da empresa; 
- Fundamental completo; 

 - Perfil: Indiferente; 
- Disponibilidade para trabalhar em escalas, dia e noite; 
- Trabalho intermitente; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
TRAZER CURRICULO; 
 

Motorista de coleta e entrega 01 
- Ter experiência comprovada na função; 
- Ter CNH D; 
- Fundamental completo; 
- Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Chef de cozinha 01 

- Preparo das refeições; 
- Disponibilidade para trabalhar em escalas; 
- Perfil: Feminino; 
- Fundamental completo  
- Ter experiência; 
- Ter entre 28 e 40 anos; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Cozinheira 01 
- Preparar alimentos para buffet do restaurante; 
- Fundamental completo; 
- Perfil: Feminino; 
- Disponibilidade para trabalhar em Condor das 6:30 as 15:00; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar de laboratório 01 

- Analises dos alimentos, verificação das planilhas; 
- Ter experiência na área; 
- Ensino médio completo; 
- Perfil: Indiferente; 
- Horário de trabalho, 5:30 as 11:45 seg a sab; 
- Ter meio próprio de locomoção; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Soldador 04 

- Atuar na área de produção, realizando o processo de soldagem de peças e equipamentos  
metálicos; 
- Testar aparelhos de solda, inspeção de peças, verificar as condições do aparelho usado, 
 corrigir defeitos e demais atividades correlatas e inerentes ao cargo; 
- Perfil: Masculino; 
- Ter experiência comprovada; 
- Fundamental completo; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Mecânico 01 

- Ter experiência comprovada em CTPS;   
- Médio: completo; 
- Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 



 

 

 

BOLETIM DO EMPREGO 08/08/2022 

Auxiliar mecânico 01 
- Ter conhecimento na função; 
- Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Auxiliar de preparador automotivo 01 

- Ter conhecimento na função; 
- Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Montador de veículos 01 
- Ter experiência comprovada em CTPS; 
- Médio completo; 
- Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Vendedor de peças automotivas 01 
- Ter experiência comprovada em CTPS; 
- Médio completo; 
- Perfil: Indiferente; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Secretario 01 
- Ter experiência comprovada em CTPS; 
- Médio completo; 

 - Perfil: Masculino; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Auxiliar de Limpeza 01 
- Ter experiência na função; 
- Disponibilidade para trabalhar em escalas; 
- Perfil: Feminino; 
- Faixa etária de 28 a 40 anos 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Vendedor Interno 01 
- Atendimento ao público, realização de orçamentos; 
- Ter conhecimento na função; 

 - Perfil: Masculino; 
- Ensino médio completo; 
- Conhecimento em edificações, madeiras e possuir CNH serão diferenciais; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  

 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Montador de Móveis 01 
- Ensino médio completo; 
- Perfil: Masculino; 
- Ter conhecimento na função; 
- CNH - B;  
- Montagem e entrega de móveis; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  

 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
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Vendedora Projetista 01 
- Ter conhecimento na função como vendedora: 

 - Perfil: Feminino; 
- Saber usar o programa Promob; 
- Conhecimento em projetos e interpretação de desenho. 
- Ensino médio completo ou cursando;  
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  

 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Mecânico de Manutenção 01 
 - Ensino Fundamental Incompleto; 
 - Ter conhecimento na função; 
 - Perfil: Masculino; 
 - Realizar manutenção de máquinas em geral;  
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 
Serralheiro 02 
 - Ensino Fundamental Incompleto; 
 - Ter experiência na função; 
 - Perfil: Masculino; 
 - Saber executar os trabalhos de acordo com a função; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 
Vendedor (a) 01 

- Ter experiência na função como vendedor; 
- Ensino médio incompleto; 

 - Perfil: Indiferente; 
- Saber utilizar planilhas de EXCELL; 
- Atendimento ao cliente, venda, organização da loja e vitrine, reposição de mercadorias. 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 

 pré-requisitos para se candidatar. 
 
Torneiro Mecânico (convencional) 01 
 - Ter experiência na função; 
 - Médio completo; 
 - Perfil: Masculino; 
 - Saber trabalhar com torno convencional; 

- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
 pré-requisitos para se candidatar. 
 
Confeiteira de Salgados 01 
 - Ter experiência na função; 
 - Fundamental completo;  
 - Perfil: Indiferente; 
 - Produzir salgados em geral, assados, fritos; 
 - Ter disponibilidade de Horários. 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
 pré-requisitos para se candidatar. 
 
Auxiliar de Padeiro 01 
 - Ter experiência na função; 
 - Perfil: Indiferente; 
 - Fundamental completo; 
 - Auxiliar na fabricação de pães, bolachas, salgados e outros;  
 - Ter disponibilidade de horários; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
 pré-requisitos para se candidatar. 
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Analista Logístico 01 
- Ter experiência em operações de transportadora; 
- Emissão Cte/manifestos; 
- Perfil: Indiferente;  
- Contratação de terceiros (motoristas); 
- Médio completo; 
- Ter CNH AB; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
- Trazer currículo. 
 

Encarregado de Setor 01 
-Ter experiência na função;  
- Ensino Médio completo/Técnico em Mecânica Industrial ou Mecatrônica/Gestão da                       
-Produção ou Engenharia da Produção 
- Perfil: Indiferente;  
- Experiência em liderança de Equipe; 
-  Conhecimento de instrumentos de medição básicos; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Auxiliar de Laticínios 01 
 - Ensino Fundamental Completo; 
 - Perfil: Indiferente; 
 - Ter disponibilidade de horários; 
 - Atuar na produção de queijos, controles e expedição; 
 -Ter meio próprio de como chegar até o trabalho; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 
Mecânico de Máquinas Agrícolas 01 
 - Ensino médio completo; 
 - Ter experiência na função; 
 - Perfil: Masculino; 
 - CNH - B; 
 - Atividades de manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 
Aprendiz Administrativo 01 
 - Atendimento, organização de documentos, lançamentos de planilhas excel, word; 
 - Deve estar cursando o ensino médio; 
 - Perfil: Indiferente;  
 - Ter disponibilidade para trabalhar no turno da manhã; 
 - Mínimo 16 anos máximo 24 anos; 
 - Ter conhecimento no pacote Office; 
 - Ter meio próprio de locomoção; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 
Manutenção de Edificações 01 
 - Manutenção, organização edificações, limpeza de pátio, trabalhar em equipe; 
 - Ter experiência; 
 - Perfil: Masculino; 
 - Ensino fundamental incompleto; 
 - CNH B - Ter meio próprio de locomoção;  
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
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Costureira em Geral 01 
 - Ter conhecimento na função; 
 - Perfil: Indiferente; 
 - Costurar em maquina reta eletrônica, overlock e elastiqueira; 
 - Disponibilidade para trabalhar nos sábados de manhã quando necessário; 

- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar. 

 
Auxiliar de Depósito (madeira) 01 
 - Ter conhecimento na função e em madeiras; 
 - Ensino fundamental completo; 
 - Perfil: Masculino: 

- Auxiliar na organização das madeiras no pátio e demais atribuições ao cargo 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Operador de Pasteurização 01 

- Ensino médio completo; 
- Perfil: Masculino; 
- Disponibilidade para trabalhar no turno da noite e aos finais de semana; 
- Ter meio próprio de locomoção; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 

 
Ajudante de Produção 02 

- Ter conhecimento na função metalúrgica; 
 - Ensino médio completo será um diferencial; 
- Perfil: Indiferente; 
- Faixa etária de 18 a 30 anos; 
- Auxiliar na montagem dos produtos, desde o recebimento do pedido, embalamento 
e expedição da mercadoria; 
- Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os 
pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 

Montador de Componentes 01 
 - Ensino Médio Completo; 
 - Ter experiência na função; 
 - Perfil: Indiferente; 
 - Montagem final dos equipamentos. Desde a adesivagem, montagem de parafusos,    

rolamentos e ligação elétrica; 
 - Desejável Curso técnico mecânico/mecatrônica/elétrica; 
 - Necessidade de concentração, atenção aos detalhes e pró atividade; 
 - Necessários conhecimentos básicos de elétrica; 
 - Dirija-se à Agência FGTAS/Sine com documentos de identificação, caso tenha os  
 pré-requisitos para se candidatar à vaga. 
 


