
VAGAS DE EMPREGO SINE/SC

Para se candidatar:
Comparecer ao SINE Concórdia munido de documento com foto (RG) e CPF.

Para conferir as vagas:

O trabalhador pode consultar as vagas atualizadas pelas Redes sociais, 

 Facebook: www.facebook.com/sineconcordia/

 Instagram: www.instagram.com/sineconcordiasc/

Endereço:

Rua Leonel Mosele, nº 401, 1º andar, sala 303 - Centro (Prédio da Pervoi Pizzaria).

Demais orientações:

Pedimos que os trabalhadores que necessitem de atendimento evitem trazer acompanhantes.

Horário de atendimento: Segunda-feira à Sexta-feira - das 12:30h às 18:30h.

Vagas SINE CONCÓRDIA:

No data de hoje, 10/08/2022 o SINE Concórdia está com 1201 vagas de emprego disponíveis.

11/08 – QUINTA-FEIRA – SELEÇÃO FRIGORIFICO 

VAGAS: 
 OPERADOR DE PRODUÇÃO I E II;

 DESOSSADOR;

 OPERADOR DE CALDEIRA;

 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS;

 PEDREIRO;

 MECÂNICO INDUSTRIAL;

 OPERADOR DE EMPILHADEIRA;

 OPERADOR ELETRÔMECANICO;

DEMAIS OPORTUNIDADES:

Açougueiro
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Ajudante de pintor de produção
Ajudante de serralheiro
Alimentador de linha de produção
Almoxarife
Analista contábil
Analista de folha de pagamento
Analista de recursos humanos
Analista de suporte técnico
Aplicador de adesivos
Armador de ferragens na construção civil
Armador de ferros
Assistente de compras
Assistente de contadoria fiscal
Assistente de serviço de contabilidade
Assistente de vendas
Atendente de balcão

Atendente de telemarketing
Auxiliar administrativo
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de encanador
Auxiliar de escritório
Auxiliar de expedição
Auxiliar de lavanderia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de marceneiro
Auxiliar de mecânico de autos
Auxiliar de produção - na confecção de roupas
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão
Auxiliar técnico eletrônico
Banhista de animais domésticos
Bobinador eletricista, à máquina
Carpinteiro

http://www.instagram.com/sineconcordiasc/
http://www.facebook.com/sineconcordia/


Chapeador
Coladeira (confecção em série)
Confeiteiro
Coordenador de operação de tecnologia da informação
Corretor de imóveis
Costureira de máquinas industriais
Cozinheiro de restaurante
Cuidador de idosos
Desenhista mecânico
Desenhista técnico auxiliar
Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico)
Educador social
Eletricista
Eletricista auxiliar
Eletricista de instalações
Eletricista de instalações de veículos automotores
Eletricista de instalações industriais
Eletrotécnico
Empregado doméstico  faxineiro
Enfermeiro
Fiscal de loja
Forneiro de padaria
Impressor flexográfico
Laboratorista de solos
Lavador de veículos
Leitor de medidores de água, gás e energia elétrica
Lubrificador auxiliar mecânico
Marceneiro
Mecânico de automóvel
Mecânico de equipamento pesado
Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves
Mecânico de manutenção de máquina industrial
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
Mecânico de manutenção de tratores
Mecânico de refrigeração
Médico pediatra
Mestre de obras
Mestre de solda e corte
Monitor de cobrança
Montador soldador
Motofretista
Motorista carreteiro

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
Motorista de perua
Motorista entregador
Operador de acabamento (indústria gráfica)
Operador de caixa
Operador de caldeira
Operador de computador
Operador de empilhadeira
Operador de máquinas fixas, em geral
Operador de pá carregadeira
Operador de prensa de material reciclável
Operador de processo de produção
Operador de retro-escavadeira
Operador eletromecânico
Padeiro
Pedreiro
Pintor de obras
Pizzaiolo
Promotor de vendas
Repositor de mercadorias
Representante comercial autônomo
Servente de limpeza
Servente de obras
Servente de pedreiro
Social media
Soldador
Sondador de poços (exceto de petróleo e gás)
Técnico agrícola
Técnico de enfermagem
Técnico de produção
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
Técnico de vendas
Trabalhador da avicultura de corte
Trabalhador da manutenção de edificações
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
Trabalhador volante da agricultura
Vendedor de comércio varejista
Vendedor de serviços
Vendedor interno
Vendedor pracista
Vigilante

Concórdia, 10 de Agosto de 2022.


