
Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

 Auxiliar de pessoal 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Borracheiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

 Caseiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Instalador de sistemas 

eletroeletrônicos de 

segurança 

2 6 meses CTPS não informado médio completo

Atendente de farmácia 

- balconista
4 6 meses CTPS não informado médio completo

 Eletricista de 

instalações 
32 não exigido R$ 1.306,00 médio completo

 Farmacêutico 2 não exigido não informado superior completo
 Gerente de farmácia 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Ajudante de pasteleiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Atendente de 

farmácia - balconista 
4 6 meses CTPS não informado médio completo

 Costureiro, a máquina 

na confecção em série 
4 6 meses não informado fundamental completo

 Entregador de gás 

(ajudante de 

caminhão) 

3 6 meses não informado fundamental completo

Farmacêutico 1 6 meses CTPS não informado superior completo
Funileiro de 

automóveis 

(reparação)

1 6 meses não informado fundamental completo

Garçom 2 6 meses não informado fundamental completo
Modelista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Pintor de automóveis 1 6 meses R$ 1.305,00 fundamental completo
Preparador de tintas 1 6 meses não informado médio completo

Vendedor pracista 3 6 meses não informado médio completo
Vendedor pracista 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Vendedor pracista 2 6 meses não informado fundamental completo
Vendedor pracista 10 6 meses não informado fundamental incompleto

 Auxiliar de limpeza 1 6 meses CTPS não informado não exigido
 Cozinheiro geral 1 6 meses CTPS não informado não exigido

 Lavadeiro, em geral 1 6 meses CTPS não informado não exigido

SERRA TALHADA
 Empregado doméstico 

nos serviços gerais
1 6 meses não informado fundamental completo

PALMARES Eletricista 2 6 meses não informado médio completo
 Auxiliar de cozinha 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto
 Auxiliar de estoque   

(aprendiz)
2 não exigido R$ 1.100,00 médio incompleto

 Barman 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Cozinheiro de 

restaurante 
2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Cozinheiro geral 2 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

 Farmacêutico 2 6 meses CTPS não informado superior completo
Garçom 8 6 meses CTPS não informado fundamental completo

GOIANA

SANTA CRUZ

Vagas a serem publicadas dia 24 de maio de 2017

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

 *VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL

IGARASSU

IPOJUCA

SÃO LOURENÇO



Recepcionista de hotel 2 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor - no 

comércio de 

mercadorias 

4 6 meses não informado médio completo

 Auxiliar de linha de 

produção 
50 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Auxiliar de logistica 30 6 meses CTPS não informado médio completo
 Mecânico de 

automóvel 
2 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo

 Técnico de laboratório 

de análises clínicas 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Agente de 

microcrédito 
1 6 meses CTPS R$ 1.094,20 médio completo

Auxiliar de escritório 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Operador de caldeira 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Visual merchandiser 1 6 meses não informado médio completo

 Analista de controle 

de qualidade 
1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Eletricista de 

instalações de veículos 

automotores 

1 6 meses CTPS R$ 1.600,00 médio completo

Inspetor de qualidade 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Motorista de ônibus 

rodoviário 
15 6 meses CTPS R$ 2.113,01 médio completo

 Ajudante de carga e 

descarga de 

mercadoria 

1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Chefe de manutenção 

eletromecânica 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Encarregado de seção 

de controle de 

produção 

1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Funileiro de 

automóveis 

(reparação) 

1 6 meses não informado fundamental completo

 Gerente de farmácia 1 6 meses CTPS não informado superior completo
 Gerente de vendas 1 6 meses CTPS R$ 1.233,00 superior completo

Padeiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Pintor de estruturas 

metálicas 
1 6 meses não informado fundamental completo

 Soldador 1 6 meses não informado fundamental completo
Sushiman 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Tecelão (tear manual) 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Técnico em nutrição 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Eletricista 2 6 meses CTPS R$ 1.277,36 médio completo

 Instalador de alarme 2 6 meses não informado médio completo

 Mecânico de auto em 

geral 
1 6 meses não informado médio incompleto

 Montador de 

equipamentos 

elétricos 

1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Montador de 

máquinas (montagem 

em série) 

1 6 meses CTPS não informado médio completo

CARUARU

GARANHUNS

PAULISTA

PAUDALHO

IPOJUCA

CABO



Oficial de serviços 

gerais na manutenção 

de edificações

20 6 meses CTPS não informado médio completo

 Agente de coleta          

( censo e pesquisas 

amostrais) 

10 6 meses não informado médio completo

 Agrônomo 1 não exigido não informado superior completo
 Encanador 13 6 meses CTPS não informado médio completo

 Instrutor de cursos 

livres 
5 6 meses CTPS não informado superior completo

 Serralheiro 3 6 meses CTPS não informado médio completo
Supervisor de coleta 2 6 meses CTPS não informado médio completo

 Técnico agrícola 1 6 meses não informado médio completo
 Vidraceiro de quadros 

e molduras (comércio 

varejista) 

1 6 meses CTPS R$ 1.050,00 médio completo

 Gerente de compras 1 6 meses CTPS R$ 1.800,00 médio completo
 Gerente de recursos 

humanos 
1 6 meses CTPS não informado superior completo

Jardineiro 5 6 meses CTPS R$ 958,37 fundamental completo
 Lavador de carros 2 6 meses CTPS R$ 937,00 fundamental completo

 Mecânico de 

manutenção de 

automóveis 

1 6 meses R$ 1.100,00 fundamental completo

 Mecânico eletricista 

de automóveis 
1 6 meses CTPS R$ 1.161,50 não exigido

Sushiman 6 meses CTPS R$ 1.400,00 fundamental completo

 Técnico em 

atendimento e vendas 
1 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo

 Vendedor pracista 2 6 meses CTPS não informado médio completo
 Mecânico eletricista 

de automóveis 
1 6 meses CTPS R$ 1.161,50 não exigido

Sushiman 6 meses CTPS R$ 1.400,00 fundamental completo
 Vendedor pracista 2 6 meses CTPS não informado médio completo

264

TOTAL

Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

GOIANA
* Operador de 

processo de produção 
10 não exigido não informado fundamental completo

VITÓRIA

* Ajudante de carga e 

descarga de 

mercadoria 

2 6 meses não informado fundamental incompleto

PETROLINA

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

unidades ou acessar o site : maisemprego.mte.gov.br.

Vagas a serem publicadas dia 24 de maio de 2017
*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.

Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.   

RECIFE



* Ajudante de cozinha 5 6 meses R$ 1.090,03 fundamental completo

*Ajudante de farmácia 2 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Auxiliar de cozinha 1 6 meses R$ 1.181,87 médio completo
* Camareira de hotel 5 6 meses R$ 1.181,87 médio completo

* Confeiteiro 1 6 meses R$ 1.303,96 médio completo

CABO

* Auxiliar 

administrativo      

(APRENDIZ)

10 não exigido R$ 500,00 médio incompleto

*Assistente de logística 

de transporte
1 não exigido R$ 1.260,99 fundamental completo

*Maqueiro hospitalar 4 não exigido não informado médio incompleto

PETROLINA * Consultor de vendas 1 6 meses CTPS R$ 942,00 fundamental completo

*Ajudante de carga e 

descarga de 

mercadoria

1 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Analista de logística 

de transporte 
1 6 meses CTPS não informado superior completo

* Analista financeiro 

(economista) 
1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

*Atendente de balcão 2 não exigido R$ 1.200,00 médio completo

* Auxiliar de linha de 

produção 
3 6 meses CTPS R$ 1.038,00 médio completo

* Operador de 

telemarketing ativo e 

receptivo 

50 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Operador de vendas 

(lojas) 
1 não exigido não informado médio completo

* Técnico em 

manutenção de 

equipamentos de 

informática 

1 6 meses R$ 1.015,00 médio completo

102
TOTAL DE VAGAS

Informações Central de Vagas 3183-7201

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

RECIFE

CARUARU

IPOJUCA







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


