
Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

 Confeiteiro 1 6 meses R$ 937,00 fundamental completo
Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS R$ 1.000,00 fundamental incompleto

Garçom 1 6 meses R$ 937,00 fundamental completo
Mecânico de motocicletas 1 6 meses R$ 937,00 médio completo

 Monitorador de sistemas e suporte 

ao usuário 
1 6 meses não informado superior completo

 Monitorador de sistemas e suporte 

ao usuário 
1 6 meses R$ 1.300,00 superior completo

Motorista de ônibus rodoviário 10 6 meses CTPS R$ 2.170,00 médio completo

Padeiro 1 6 meses R$ 937,00 fundamental incompleto

Promotor de vendas 1 6 meses R$ 950,00 médio completo

Promotor de vendas 1 6 meses R$ 937,00 médio completo

 Representante comercial autônomo 1 6 meses não informado médio completo

 Sushiman 1 6 meses R$ 937,00 fundamental incompleto

Auxiliar de corte (preparação da 

confecção de roupas)
1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Pizzaiolo 1 6 meses não informado fundamental completo

IGARASSU
Operador de teleatendimento ativo 

(telemarketing) (estágio)
3 não exigido não informado superior incompleto

Açougueiro 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto
Encarregado de expedição 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

 Gerente comercial 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Serralheiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Vendedor interno 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Assistente de contadoria fiscal 1 6 meses CTPS não informado superior completo

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

Auxiliar de escritório 1 6 meses não informado médio completo
Açougueiro 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

 Churrasqueiro 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Cortador de roupas 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Costureiro, a máquina na confecção 

em série
15 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Desenhista industrial de produto de 

moda (designer de moda) 
1 6 meses não informado médio incompleto

 Empregado doméstico nos serviços 

gerais 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Empregado doméstico nos serviços 

gerais 
1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Entregador de gás (ajudante de 

caminhão) 
2 6 meses não informado fundamental completo

Farmacêutico 1 6 meses CTPS não informado superior completo
 Mecânico de automóvel 2 5 meses CTPS não informado fundamental incompleto
 Montador de máquinas 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Montador de móveis de madeira 1 6 meses não informado não exigido
 Operador de caixa 3 6 meses CTPS não informado médio completo

ARARIPINA

Vagas a serem publicadas dia 10 de outubro de 2017

Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.   

Informações Central de Vagas 3183-7201

 *VAGAS PARA O PUBLICO EM GERAL

ARCOVERDE

BEZERROS

SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE



Técnico em administração 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Vendedor interno 4 6 meses não informado não exigido
Agente funerário 8 não exigido não informado fundamental completo

Bibliotecário 1 6 meses CTPS não informado superior completo
Encanador 4 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Supervisor de recepcionistas 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Encarregado de seção de controle de 

produção
1 6 meses CTPS R$ 1.500,00 médio completo

 Vendedor de livros 4 não exigido não informado médio completo

 Vendedor por catálogos 10 não exigido não informado médio incompleto
SERRA TALHADA Lavador de veículos 1 6 meses não informado fundamental completo

Auxiliar de cozinha 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Auxiliar de manutenção de 

edificações
1 6 meses não informado médio completo

Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
Cozinheiro geral 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Supervisor de vendas comercial 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Manobrista 10 6 meses CTPS não informado médio completo
 Operador de empilhadeira 20 6 meses CTPS não informado médio completo

Balconista de crediário 3 não exigido não informado médio completo

Oleiro (fabricação de tijolos) 1 não exigido não informado fundamental completo

 Vendedor interno 3 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Costureira de máquinas industriais 1 6 meses CTPS não informado não exigido

Corretor de imóveis 5 6 meses não informado médio completo
 Designer de eventos 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Jardineiro 1 6 meses não informado não exigido
 Corretor de imóveis 1 6 meses não informado médio completo
 Costureira em geral 15 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Cozinheiro geral 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
 Mecânico de automóvel 1 6 meses não informado fundamental completo
Mecânico de refrigeração 1 6 meses não informado fundamental completo

Motorista de ônibus rodoviário 1 6 meses CTPS R$ 2.177,00 fundamental completo
Recepcionista atendente 1 6 meses CTPS R$ 1.034,00 médio completo

Serralheiro 1 6 meses não informado fundamental completo

Serralheiro de alumínio 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo
Vendedor de consórcio 2 6 meses não informado médio completo
Auxiliar administrativo 1 não exigido R$ 1.015,00 superior completo

 Comprador 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Gerente comercial 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Recepcionista atendente 1 não exigido R$ 1.015,00 superior completo

 Técnico em manutenção de 

equipamentos de informática 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Ajudante de eletricista 1 6 meses não informado fundamental completo
Chefe de cozinha 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Costureira de máquinas industriais 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Mecânico de manutenção de bomba 

injetora (exceto de veículos 

automotores)

2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Mecânico de manutenção de 

motocicletas 
1 6 meses R$ 1.000,00 fundamental completo

 Operador de telemarketing ativo 1 6 meses CTPS não informado médio completo
SALGUEIRO Eletricista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Motorista de ônibus rodoviário 5 6 meses CTPS R$ 2.167,00 fundamental completo
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 Supervisor comercial 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Analista de sistemas (informática) 1 6 meses CTPS R$ 2.500,00 superior completo

Atendente de bar 4 6 meses não informado médio completo
Barbeiro 1 6 meses não informado médio completo

Corretor de imóveis 5 6 meses não informado médio completo
Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Desenhista de móveis 1 6 meses CTPS R$ 1.300,00 superior incompleto

 Desenhista industrial gráfico 

(designer gráfico) 
1 4 meses CTPS não informado médio completo

Designer de eventos 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Eletricista de instalações de veículos 

automotores
1 6 meses CTPS R$ 2.179,14 fundamental completo

Eletromecânico de manutenção de 

elevadores
1 6 meses CTPS R$ 1.104,17 médio completo

Eletrotécnico 1 6 meses não informado médio completo
Encarregado de padaria 1 6 meses CTPS R$ 1.491,16 médio completo

 Mecânico ajustador 11 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Mecânico de manutenção de 

automóveis 
8 6 meses CTPS R$ 1.300,00 fundamental completo

 Mecânico de manutenção de 

caminhão a diesel 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Polidor de veículos 1 6 meses CTPS R$ 1.000,00 médio incompleto
Serrador de madeira 1 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo
Vendedor de serviços 1 6 meses CTPS R$ 937,00 médio completo

TOTAL 242

Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

*Agente de coleta de lixo 3 3 meses CTPS não informado fundamental completo

*Auxiliar administrativo 1 6 meses CTPS não informado médio completo

*Zelador 1 não exigido não informado fundamental completo

*Auxiliar de linha de produção 31 não exigido não informado médio completo

*Auxiliar de limpeza 1 não exigido não informado fundamental completo

* Atendente de padaria 4 não exigido R$ 1.061,33 fundamental completo

* Auxiliar administrativo 1 não exigido R$ 1.800,00 médio completo

* Auxiliar de costureira (no 

acabamento) 
10 6 meses R$ 962,00 fundamental completo

* Auxiliar de escritório 20 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Auxiliar de estoque 1 não exigido R$ 958,37 médio completo

* Auxiliar de limpeza 2 6 meses CTPS R$ 1.251,00 fundamental completo

*Auxiliar de linha de produção 4 6 meses CTPS R$ 1.018,00 médio completo
*Auxiliar de linha de produção 10 6 meses R$ 937,00 fundamental completo

RECIFE

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.
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* Auxiliar operacional de logística 1 6 meses R$ 1.000,00 médio completo
*Balconista de açougue 4 não exigido R$ 1.061,33 fundamental completo

*Cobrador de transportes coletivos 

(exceto trem)
5 não exigido R$ 1.000,00 médio completo

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

* Costureira em geral 16 6 meses R$ 962,00 fundamental completo

*Fiscal de transporte rodoviário 1 não exigido R$ 1.032,00 médio completo

* Motorista de ônibus urbano 3 não exigido R$ 2.170,00 fundamental completo

*Operador de telemarketing ativo e 

receptivo
5 não exigido R$ 937,00 médio completo

*Porteiro 60 não exigido R$ 937,00 médio completo

* Recepcionista atendente 1 não exigido R$ 960,00 médio completo

* Repositor - em supermercados ' 4 não exigido R$ 1.061,33 fundamental completo

*Técnico de enfermagem 7 6 meses CTPS R$ 1.060,34 médio completo

* Vendedor pracista 3 não exigido R$ 937,00 médio completo

TOTAL 200

RECIFE

Informações Central de Vagas 3183-7201
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD))







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


