
                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Sistema Nacional de Emprego – Sine 

Rua Dos Pioneiros, 2425 – Centro, Cacoal 

Telf: 069 3441- 6208 

SINE  Cacoal 16.12.2021 

 

COMO ME CANDIDATAR PARA VAGAS DO GERAÇÃO EMPREGO E NO SINE? 

O candidato deverá baixar o aplicativo do ''Geração Emprego para trabalhadores'' (disponível para Android e IOS) em seu celular. Logo 

em seguida, precisará se cadastrar no aplicativo e inserir informações para cadastrar o seu currículo. Feito isso, basta pesquisar sobre a 

vaga de interesse e candidatar-se.  

 

O candidato deve enviar seu currículo com foto para o e-mail: vagascacoal@sedi.ro.gov.br no formato pdf com a vaga de interesse no 

assunto do e-mail e no corpo do e-mail mandar número do PIS ou CPF. 

Link do app: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bluetrix.geracaoemprego  

WhatsApp: https://wa.me/message/XB3IO5FRPETPK1  

Mais informações no telefone: 69 3441-6208. 

Atendimento das 07:30h às 13:30h. 

 

Cargo Quantidade 

de Vagas 

Requisitos 

Coordenador Técnico em Equipamentos 

Médicos  

01 Engenheiro formado em Engenharia clinica, Engenheiro Elétrico, 
Engenheiro Biomédico, experiência será o diferencial – Ambos os sexo.  

Aux. Técnico de equip. médicos/ 

Técnico de equipamento médicos 

01 Estar cursando eletrônica, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrotécnica 

ou formado, com experiência ou sem experiência  – Masculino 

Salgador  01 Altura média, disponivel para seviço pesado, - Masculino  

Costureira 01 Noções básica de costura e bordados - Feminino 

Auxiliar de Produção 01 Ensino Médio Completo, disponibilidade de horário, tranporte próprio, 

CNH, Noçoes de processo Produtivo, - Masculino 

Sondagem ou Aux. de Sondagem 01 Disposição para aprender – Masculino  

Gerente Industrial  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Técnico em Segurança do Trabalho 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Analista de RH  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Aux de Departamento Pessoal 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Assistente /Aux. de Laboratório  03 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Auxiliar  de Produção 05 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Supervisor de Produção  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Coordenador de Biodiesel 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Coordenador de Laboratório  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Coordenador de Manutenção 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Auxiliar de Elétrica  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bluetrix.geracaoemprego
https://wa.me/message/XB3IO5FRPETPK1
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Eletricista de Manutenção  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Auxiliar de Mecânica 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Mecânico de Manutenção 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Torneiro Mecânico  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Auxiliar de PCM  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Serviços Gerais (Limpeza) 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Auxiliar de ETA/ETE 01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Encarregado de Automação  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Encarregado de Elétrica  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Encarregado de Mecânica  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Supervisor de Expedição  01 Ensino médio completo, experiência na função, Inicio imediato, 

disponibilidade de trabalhar em regime de escala 6x1ou 6x2. Ter 

condução própria – Ambos os sexo 
Serviços Gerais 01 1º emprego, serviço braçal - Masculino 

Vendedor Interno  01 Experiência na área de vendas e atendimento, Flexibilidade de 

horário,facilidade com redes sociais (gravar Stores, Vídeos)  

Auxiliar Administrativo  01 Experiência na função, Pacote Office - Ambos os Sexos 

Secretária do Lar  01 Com Experiência - Feminino 

Atendente  02 Disponibilidade de horário, Maior de 18 anos, Com ou sem experiência, 

Noções de Informática – Ambos os sexos - Noturno 

Motorista Entregador (moto/caminhão) 01 Experiência na função, CNH AC acima,  -  Masculino 

Torneiro Mecânico 01 Experiência na função, Disponibilidade de morar em Sapezal-MT, - 

Masculino 

Mecânico Linha pesada 

(Caminhão/Carreta) 

01 Disponibilidade de morar em Sapezal-MT, Experiência na função - 

Masculino 

Estoquista/ Aux. De Almoxarife 01 Com ou sem experiência – Masculino 

Aux. De Eletricista/Eletricista 01 Experiência na função – Masculino 

Aux. de Cozinha/Cozinheira  01 Flexibilidade de horário, Experiência na Função – Feminino 

Copeiro (a)  01 Noturno, Lavar Utensílios de restaurante – Ambos os sexo 

Garçon/Garçonete 01 Noturno, Experiência – Ambos os sexos 

Pedreiro / Servente de Pedreiro 01 Experiência em CTPS, Ensino Fundamental – Masculino   

Operador de Caixa / Caixa 01 Experiência na função, Disponibilidade de horário, Ambos os sexo 

Repositor 01 Agilidade e organização, Disponibilidade de horário, Ambos os sexo 

Empacotador  01 Noções na função, Disponibilidade de horário, Ambos os sexo 

Zeladora - Horista 01 Noções na função, Disponibilidade de horário, Ambos os sexo 

Açougueiro  01 Experiência na função, Disponibilidade de horário – Masculino 



                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Sistema Nacional de Emprego – Sine 

Rua Dos Pioneiros, 2425 – Centro, Cacoal 

Telf: 069 3441- 6208 

Vendedor Externo 01 Experiência na função, Disponibilidade de horário e para viagem, CNH 

AB 

  


