
Agência

Auxiliar financeiro 2 6 meses CTPS R$ 983,00 médio completo

Operador de caixa 1 6 meses CTPS R$ 983,00 médio completo

 Técnico de edificações 1 6 meses CTPS não informado médio completo

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

 Mecânico de manutenção de máquina 

industrial
1 6 meses não informado fundamental completo

 Vendedor interno 2 3 meses não informado médio completo

IGARASSU  Montador de móveis de madeira 1 6 meses não informado fundamental completo

GOIANANA Pintor industrial 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Montador de móveis de madeira 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

 Pasteleiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Repositor - em supermercados 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Representante comercial autônomo 3 6 meses não informado médio completo

Ajudante de farmácia 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Atendente de farmácia - balconista 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Vagas a serem publicadas dia 13 de abril de 2018

Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.   

Informações Central de Vagas 3183-7201

 *VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL

ARARIPINA

ARCOVERDE

BEZERROS

Atendente de farmácia - balconista 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Auxiliar de costura 2 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Açougueiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Consultor de vendas 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
10 6 meses não informado fundamental completo

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
8 6 meses não informado fundamental incompleto

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
3 6 meses não informado fundamental completo

Estampador de tecido 2 6 meses não informado fundamental completo

Estoquista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Fiscal de loja 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Garçom 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Impressor flexográfico 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Motorista entregador 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Repositor de mercadorias 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

 Sushiman 1 6 meses CTPS não informado não exigido

Ajudante de eletricista 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Encarregado de almoxarifado 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Operador de empilhadeira 50 6 meses não informado médio completo

Operador de empilhadeira 10 6 meses CTPS não informado médio completo

 Encarregado de produção na fabricação 

de produtos de cerâmica, porcelanatos e 

afins 

1 6 meses não informado médio completo

 Técnico de refrigeração (instalação) 3 6 meses CTPS não informado médio completo

Auxiliar de limpeza 1 6 meses não informado fundamental completo

SANTA CRUZ 

DO 

CAPIBARIBE

NAZARÉ DA 

MATA

SÃO 

LOURENÇO DA 

MATA



 Chefe de serviço de limpeza 1 6 meses CTPS R$ 1.190,00 médio completo

Operador de telemarketing ativo 1 6 meses não informado médio completo

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Promotor de vendas 3 6 meses CTPS R$ 1.050,00 médio completo

 Recepcionista secretária 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor de serviços 1 não exigido não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

SERRA 

TALHADA
 Operador de caixa 1 6 meses não informado médio completo

Camareira de hotel 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Massoterapeuta 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Promotor de vendas 3 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses não informado médio completo

Eletricista de manutenção industrial 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Operador de empilhadeira 8 6 meses não informado médio completo

 Técnico de manutenção industrial 3 6 meses CTPS não informado médio completo

Projetista (arquiteto) - estágio 1 não exigido não informado superior incompleto

Operador de máquinas fixas, em geral 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Capoteiro 1 6 meses CTPS R$ 1.600,62 fundamental incompleto

Corretor de imóveis 2 6 meses não informado médio incompleto

 Pintor de automóveis 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Administrador 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Auxiliar de cozinha 1 3 meses CTPS não informado fundamental completo

Churrasqueiro 2 6 meses não informado fundamental completo

PAUDALHO

IPOJUCA

PAULISTA

CAMARAGIBE

VITÓRIA

Churrasqueiro 2 6 meses não informado fundamental completo

Conferente de carga e descarga 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Controlador de pragas 1 3 meses R$ 1.500,00 médio completo

Marceneiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Montador de móveis de madeira 1 6 meses não informado fundamental completo

Pasteleiro 1 6 meses não informado fundamental completo

Representante comercial autônomo 1 6 meses não informado médio completo

 Supervisor de açougue 1 6 meses não informado médio completo

Sushiman 1 3 meses CTPS não informado médio incompleto

GARANHUNS Acabador de mármore e granito 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Analista de suporte de sistema 1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Chefe de serviço de limpeza 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Gerente de marketing 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

Inspetor de segurança 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Técnico de enfermagem do trabalho 2 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Auxiliar de pintor de automóveis 2 6 meses CTPS não informado não exigido

Capoteiro 1 6 meses CTPS R$ 1.600,62 fundamental incompleto

Confeiteiro 1 6 meses CTPS R$ 1.500,00 fundamental completo

Costureira de máquina reta 1 6 meses CTPS R$ 1.070,00 fundamental completo

 Desenhista industrial gráfico (designer 

gráfico) 
1 6 meses CTPS R$ 1.500,00 superior completo

Eletromecânico de manutenção de 

elevadores
1 6 meses CTPS não informado médio completo

Instrutor de auto-escola 1 6 meses CTPS R$ 1.070,00 médio completo

Mecânico de ar-condicionado e 

refrigeração
5 6 meses CTPS R$ 1.430,00 médio completo

 Mecânico eletricista de automóveis 1 6 meses CTPS R$ 1.358,26 médio completo

Operador de empilhadeira 30 6 meses CTPS R$ 1.399,00 médio completo

Operador de máquina de cortar, colar e 

dobrar papel
2 6 meses CTPS R$ 1.600,00 fundamental completo

RECIFE

PETROLINA

CARUARU



Pintor de automóveis 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Promotor de vendas 5 6 meses CTPS R$ 1.050,00 médio completo

 Vendedor de plano de saúde 10 6 meses não informado fundamental completo

Vendedor pracista 10 6 meses R$ 4.000,00 médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS R$ 954,00 médio completo

TOTAL 211

Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

ARCOVERDE *Atendente de lojas 1 não exigido R$ 954,00 médio completo

*Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria
2 6 meses não informado fundamental completo

*Auxiliar de linha de produção 5 6 meses não informado médio completo

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

www.empregabrasil.mte.gov.br.

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 a serem publicadas dia 13 de abril de 2018

PAULISTA

*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

*Auxiliar de linha de produção 5 6 meses não informado médio completo

*Auxiliar de cozinha 1 6 meses não informado médio completo

* Auxiliar de garçom 1 6 meses não informado médio completo

* Auxiliar de limpeza 1 6 meses não informado médio completo

SERRA 

TALHADA

* Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria
1 6 meses R$ 954,00 fundamental completo

*Motorista carreteiro 1 6 meses CTPS não informado médio completo

*Operador de caixa 1 6 meses CTPS R$ 1.231,00 médio completo

* Promotor de vendas 2 3 mesesCPTS R$ 1.229,68 médio completo

* Agente de portaria 1 6 meses CTPS R$ 1.046,40 médio completo

*Agente de segurança 2 6 meses CTPS R$ 1.045,70 médio completo

* Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria 
3 não exigido R$ 1.200,00 médio completo

* Assistente administrativo (aprendiz) 3 não exigido R$ 954,00 médio incompleto

* Assistente de vendas 3 6 meses CTPS R$ 1.053,90 médio completo

*Atendente de informações 

(telemarketing)
1 não exigido R$ 960,00 médio completo

*Auxiliar administrativo 5 não exigido não informado médio completo

* Auxiliar de limpeza 1 não exigido não informado médio completo

* Auxiliar de limpeza 2 6 meses R$ 958,37 fundamental completo

* Auxiliar de limpeza 1 6 meses CTPS R$ 954,00 médio completo

* Auxiliar de linha de produção 5 não exigido R$ 1.058,00 médio completo

* Auxiliar de linha de produção 1 6 meses R$ 970,00 fundamental incompleto

* Auxiliar de logistica 3 não exigido R$ 1.062,00 médio completo

* Costureira em geral 1 6 meses R$ 960,00 fundamental completo

* Operador de caixa 1 6 meses R$ 1.231,00 médio completo

* Porteiro 1 6 meses não informado médio completo

*  Promotor de vendas 2 6 meses não informado médio completo

*  Repositor de mercadorias 1 não exigido R$ 1.231,00 médio completo

TOTAL 49
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD))

RECIFE

IGARASSU

IPOJUCA







                                                                                                                                                                                                                                                                







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            







                                                                                                                                            


