
Agência
Agente de microcrédito 2 6 meses R$ 1.094,00 médio completo

Almoxarife 1 6 meses CTPS R$ 2.200,00 médio completo
Assistente administrativo 1 não exigido R$ 1.094,00 médio completo

Esteticista 1 6 meses não informado médio completo
Leiturista 1 6 meses não informado médio completo
Padeiro 1 6 meses CTPS R$ 954,00 fundamental incompleto

Técnico de operação eletrotécnica 4 6 meses CTPS R$ 3.200,00 médio completo
Vendedor de serviços 6 não exigido não informado fundamental completo

Recepcionista secretária 1 3 meses não informado médio completo
Vendedor interno 8 não exigido R$ 954,00 médio completo

Vigilante 1 não exigido R$ 1.109,19 fundamental completo

BEZERROS Serrador de madeira 1 6 meses não informado fundamental completo

 Armador de ferragens na construção civil 2 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Cortador de roupas 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Costureiro, a máquina na confecção em 

série
5 6 meses não informado médio completo

Eletricista 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Encanador 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

 Estampador de tecido 6 6 meses não informado fundamental completo
Modelista 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Marceneiro 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

NAZARÉ DA 

MATA
Coordenador administrativo 1 6 meses não informado médio completo

Supervisor de vendas comercial 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto
Vendedor porta a porta 4 6 meses CTPS não informado médio completo

Agente funerário 1 não exigido R$ 954,00 médio completo
Cozinheiro de restaurante 1 6 meses não informado médio incompleto

Vendedor porta a porta 1 6 meses não informado médio completo
Vendedor de serviços 1 não exigido não informado médio completo

 Instrutor de informática 1 6 meses não informado médio completo

 Eletricista de manutenção de linhas 

elétricas, telefônicas e de comunicação de 

dados 

6 6 meses não informado médio completo

Artífice de manutenção 1 6 meses R$ 1.471,80 fundamental completo

Chefe de manutenção eletromecânica 1 6 meses CTPS R$ 1.800,00 superior incompleto
Garçom 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Gerente de hotel 1 6 meses CTPS R$ 4.000,00 superior completo
Governanta de hotelaria 1 6 meses CTPS R$ 2.000,00 médio completo

Técnico de controle de qualidade 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto
Agenciador de propaganda 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Cozinheiro de restaurante 2 6 meses CTPS não informado médio completo

Fresador (fresadora universal) 1 6 meses CTPS não informado não exigido

Mecânico de auto em geral 2 6 meses CTPS não informado não exigido
Mecânico de motocicletas 2 6 meses CTPS não informado médio completo
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 Técnico de manutenção industrial 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Agente de microcrédito 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Vigilante 8 6 meses CTPS não informado médio completo
Apontador de obras 1 6 meses CTPS R$ 1.452,00 médio completo
Passador de roupas 1 6 meses não informado fundamental completo

Funileiro de automóveis (reparação) 1 3 meses CTPS não informado fundamental completo
Garçom 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Passador de roupas 1 6 meses não informado fundamental completo

Técnico de laboratório de análises clínicas 1 6 meses CTPS não informado médio completo

 Técnico em manutenção de 

equipamentos de informática 
1 6 meses não informado médio completo

Corretor de imóveis 1 4 meses CTPS não informado médio completo
Cozinheiro de restaurante 1 6 meses CTPS não informado fundamental completo

Farmacêutico 1 não exigido não informado superior completo
Topógrafo 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Chefe de cozinha 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Eletrotécnico 3 6 meses CTPS não informado médio completo

 Encarregado de supermercado 1 6 meses CTPS não informado superior incompleto

 Inspetor de segurança 1 6 meses CTPS não informado superior completo
Farmacêutico 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Motorista vigilante 3 6 meses CTPS não informado fundamental completo
Padeiro 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Subgerente de loja (operações 

comerciais)
1 6 meses não informado superior completo

Tesoureiro 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Técnico de refrigeração (instalação) 1 6 meses CTPS não informado médio completo

Cortador de roupas 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Gerente de produção 1 6 meses CTPS não informado superior completo

Vendedor pracista 1 6 meses CTPS não informado médio completo
 Alinhador de direção 1 6 meses CTPS não informado fundamental incompleto

Agenciador de propaganda 2 6 meses CTPS não informado médio completo
Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Auxiliar técnico de refrigeração 2 6 meses CTPS R$ 1.047,00 médio completo
Bordador, à máquina 1 6 meses R$ 1.250,00 fundametal incompleto
Cabeleireiro unissex 2 6 meses não informado fundamental completo

Chefe de cozinha 1 6 meses CTPS não informado médio completo
Chefe de cozinha 1 6 meses CTPS R$ 1.748,38 superior completo

Coordenador de restaurante 1 6 meses CTPS R$ 1.177,80 superior incompleto
Costureira em geral 5 6 meses CTPS R$ 1.070,00 médio incompleto
 Costureira em geral 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto

Gastrólogo 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

Lavador de roupas 1 6 meses CTPS não informado médio incompleto
Manicure 2 6 meses não informado fundamental completo

Massoterapeuta 2 6 meses não informado fundamental completo
 Mecânico de auto em geral 2 6 meses CTPS não informado não exigido

Mecânico de automóvel 1 6 meses CTPS R$ 1.100,00 não exigido
Mecânico de injeção eletrônica 1 6 meses CTPS R$ 1.000,00 médio completo

 Mecânico de manutenção de caminhão a 

diesel 
1 6 meses CTPS não informado médio completo

Mecânico de refrigeração 1 6 meses CTPS R$ 1.473,00 médio completo
Operador de mídia audiovisual 2 6 meses CTPS R$ 1.115,00 médio incompleto

Supervisor de andar 1 6 meses CTPS R$ 1.600,00 médio completo
Sushiman 1 6 meses CTPS R$ 1.100,00 médio completo

TOTAL 153
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Agência Descrição
Quantidade 

de Vagas
Experiência Salário Escolaridade

* Ajudante de eletricista 1 não exigido não informado fundamental completo

* Trabalhador rural 1 3 meses CTPS não informado não exigido

*  Operador de retro-escavadeira 2 não exigido não informado fundamental completo

GARANHUNS * Servente de obras 3 3 meses R$ 1.106,60 fundamental incom pleto

*Operador de processo de produção 2 6 meses CTPS R$ 1.510,00 médio completo

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

CARUARU * Consultor de vendas 1 3 meses CTPS não informado fundamental completo

*Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria
2 6 meses CTPS não informado médio completo

* Promotor de vendas 2 6 meses não informado médio completo

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

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

* Auxiliar de logistica 3 não exigido R$ 1.015,00 médio completo

* Embalador, a mão 3 não exigido R$ 1.060,00 médio completo

* Embalador, a mão 4 não exigido R$ 954,00 médio completo

*Enfermeiro 3 6 meses não informado superior completo

*Farmacêutico 1 6 meses não informado superior completo

*  Leitor de medidores de água, gás e 

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

*Nutricionista 1 6 meses não informado superior completo

* Promotor de vendas 2 6 meses não informado médio completo

*Recepcionista atendente 1 não exigido R$ 954,00 médio completo

*Recepcionista atendente 3 6 meses não informado médio completo

* Servente de limpeza 60 não exigido R$ 975,92 fundamental completo

*  Técnico de enfermagem 2 6 meses não informado médio completo

* Vendedor interno 2 6 meses R$ 983,85 médio completo

TOTAL 135

RECIFE

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

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.   
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