
Agência
Pizzaiolo 1 6 meses R$ 954,00 fundamental incompleto

 Técnico de edificações 1 6 meses CTPS não informado médio completo

IGARASSU Auxiliar técnico de refrigeração 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Encarregado de seção de controle de 

produção
1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Vendedor pracista 2 6 meses R$ 1.026,00 médio completo

 Costureiro de colchões 1 6 meses não informado médio incompleto

 Representante comercial autônomo 1 6 meses não informado médio completo

Representante comercial autônomo 1 6 meses não informado médio completo

 Auxiliar de operador de máquina de 

bordar 
1 6 meses CTPS não informado não exigido

 Auxiliar de pessoal 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
8 6 meses não informado fundamental incompleto

Costureiro, a máquina na confecção em 

GOIANA

ARCOVERDE

BEZERROS
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Costureiro, a máquina na confecção em 

série
2 6 meses não informado fundamental incompleto

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
1 6 meses não informado fundamental completo

 Costureiro, a máquina na confecção em 

série 
1 6 meses não informado fundamental completo

Garçom 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Gerente de produção 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Motorista entregador 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Sushiman 1 6 meses CTPS não informado não exigido

Vendedor interno 1 6 meses CTPS não informado médio completo

NAZARÉ DA 

MATA
Operador de empilhadeira 50 6 meses não informado médio completo

 Supervisor comercial 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Vendedor ambulante 2 não exigido não informado fundamental completo

 Operador de caixa 1 6 meses não informado médio completo

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Operador de empilhadeira 7 6 meses não informado médio completo

 Operador de empilhadeira 6 6 meses CTPS não informado médio completo

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

PAUDALHO Bibliotecário (estágio) 1 não exigido não informado superior incompleto

 Auxiliar de limpeza 6 6 meses R$ 975,92 fundamental incompleto

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

 Atendente de cafeteria 1 6 meses não informado médio incompleto

Bombeiro civil 1 6 meses CTPS R$ 957,00 médio completo

 Consultor de vendas 1 6 meses CTPS R$ 1.220,00 médio completo

Diretor de escola privada 1 6 meses R$ 2.000,00 superior completo

 Encarregado de bar e restaurante 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Fisioterapeuta geral 1 6 meses não informado superior completo

Fonoaudiólogo geral 1 6 meses CTPS R$ 1.454,51 superior completo

Gerente de marketing 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Mecânico de refrigeração 2 6 meses CTPS não informado médio completo

SANTA CRUZ 

DO 

CAPIBARIBE

PAULISTA

VITÓRIA

CARUARU

IPOJUCA

CAMARAGIBE



 Operador de extrusora de borracha e 

plástico 
1 6 meses não informado fundamental completo

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

 Atendente de telemarketing 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Supervisor comercial 1 6 meses CTPS R$ 1.250,00 médio completo

 Gerente de marketing 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

 Inspetor de segurança 1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Mecânico de automóvel 1 6 meses CTPS não informado não exigido

Pedreiro 2 6 meses CTPS não informado não exigido

 Serralheiro 2 6 meses CTPS não informado não exigido

Servente de obras 3 6 meses não informado não exigido

 Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

SALGUEIRO Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Administrador de edifícios 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Auxiliar de manutenção predial 6 6 meses CTPS R$ 1.200,00 médio completo

 Auxiliar técnico de refrigeração 2 6 meses CTPS R$ 1.047,00 médio completo

 Bordador, à máquina 1 6 meses não informado fundamental incompleto

Barbeiro 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Encarregado de cobrança 1 6 meses CTPS R$ 1.600,00 médio completo

 Gerente de marketing e vendas 1 6 meses CTPS não informado superior completo

 Instalador-reparador de redes telefônicas 

e de comunicação de dados 
3 6 meses CTPS não informado médio completo

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

 Pasteleiro 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Pasteleiro 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Sushiman 2 6 meses CTPS não informado médio incompleto

RECIFE

PETROLINA

GARANHUNS

Sushiman 2 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Vendedor pracista 10 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo

TOTAL 149

Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

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

*Auxiliar de linha de produção 7 não exigido não informado médio completo

*Auxiliar de linha de produção 10 não exigido não informado médio completo

*Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria
1 6 meses R$ 954,00 fundamental completo

*Vendedor interno 1 6 meses não informado médio completo

*Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria
2 6 meses não informado fundamental completo

*Auxiliar de linha de produção 5 6 mese CTPS não informado médio completo

CARUARU * Auxiliar de logistica 1 não exigido não informado fundamental completo

*Assistente de vendas 1 6 meses R$ 1.100,00 fundamental completo

GOIANA

SERRA 

TALHADA

*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

PAULISTA

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 de estoque 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

* Auxiliar de limpeza 30 6 meses R$ 958,37 fundamental completo

*Auxiliar de logistica 2 não exigido R$ 1.015,00 médio completo

* Embalador, a mão 1 6 meses R$ 970,00 médio completo

* Leitor de medidores de água, gás e 

energia elétrica 
14 6 meses CTPS R$ 1.004,04 médio completo

*Porteiro 30 6 meses R$ 1.027,80 fundamental completo

TOTAL 58

RECIFE

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





                                                                                                                                                                                                                                                                







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            







                                                                                                                                            


