PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG
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Sistema Nacional de Emprego
Av. Rui Barbosa, 706 - Sala 29 - Centro, Patrocínio/MG – CEP: 38.740-014
Fone/FAX: 34.3831.6090 - sine.patrocinio@social.mg.gov.br / sine.patrocinio@gmail.com
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Este anúncio poderá sofrer alterações a qualquer momento
Identificação

5346597

Descrição
AÇOUGUEIRO (1 VAGA)
Experiência comprovada carteira; trabalhar com corte de carnes, limpar e cortar carne de acordo
com os pedidos dos clientes e demais atividades da função.

Salário: R$ 1.045,00
Benefícios: Comissão

5342437

AJUDANTE DE OBRAS (1 VAGA)
Vaga exclusiva para PCD; ajudante de obras; com conhecimento básico em informática e
experiência em controle de produção.

Salário: R$ 1.045,00
Benefícios: Condução/Vale-Transporte, Ticket alimentação, Assistência odontológica,
médica, Seguro de vida.

5354351

ALMOXARIFE (1 VAGA)
Experiência comprovada em carteira, em disponibilizar aos balconistas e mecânicos a entrega de
peças, realizar a conferencia diária de estoque, organização e limpeza do estoque, auxiliar nas
atividades administrativas referentes ao almoxarifado e outras áreas de serviços.

Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Assistência médica, Ticket alimentação, Condução/Vale-Transporte

5341328

ASSESSOR DE IMPRENSA (1 VAGA)
Analista de comunicação; superior completo em Jornalismo, Letras, Comunicação, com experiência
em assessoria de imprensa.

Salário: R$ 2.100,00
Benefícios: Seguro de vida, Assistência médica/ odontológica, Condução/Vale-Transporte,
Ticket alimentação

5355415

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (1 VAGA)
Experiência comprovada, informática básica, disponibilidade de horário, auxiliar no recebimento e
conferencia de mercadorias dando entrada no sistema, separação e expedição dos produtos,
armazenagem de mercadorias no lugar adequado, preparar relatórios e levantamentos, organizar e
emitir documentos em geral.

Salário: R$ 1.086,00
Benefícios: Assistência odontológica, médica, Condução/Vale-Transporte.
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5353835

CONSULTOR DE VENDAS (1 VAGA)
Experiência comprovada, atuar na área comercial com prospecção de novos alunos, atendimento ao
público interno e externo, relacionamento com clientes, divulgação de cursos de idiomas e busca de
parcerias e convênios.
A empresa oferece treinamento.

Salário: R$ 1.076,15
Benefícios: Comissão - Plano de carreira - Bolsa de Estudos.

5344725

5355004

5354921

ENFERMEIRO (1VAGA)
Técnico em enfermagem; com experiência em cuidar de idoso acamado totalmente dependente.

Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Ticket alimentação

ENFERMEIRO AUDITOR (1 VAGA)
Superior em enfermagem; pós-graduação em auditoria; experiência comprovada em carteira.

Salário: R$ 3.088,30
Benefícios: Ticket alimentação, Plano odontológico e de saúde acessíveis, Refeição diária
na empresa.

ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA (1 VAGA)
Superior em enfermagem; pós-graduação em UTI neonatal; experiência comprovada em UTI
neonatal.

Salário: R$ 1.914,76
Benefícios: Ticket alimentação, plano odontológico e de saúde acessíveis; adicional
insalubridade; refeição diária na empresa.

5330988

ENGENHEIRO ELÉTRICO (1 VAGA)
Com experiência; em elaborar e dirigir estudos de engenharia elétrica, segundo características e
especificações, preparando plantas; técnicas de execução e recursos necessários, para possibilitar e
orientar as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações.

Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Vale-Transporte

5344093

FRENTISTA (3 VAGAS)
Experiência em abastecimento de veículos e demais atividades da função.

Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Cesta básica
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5349887

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS (1 VAGA)
CNH AB; experiência em serviços de instalação e manutenção elétrica em veículos, instalar
sistemas e componentes elétricos em veículos, interpretando e corrigindo esquemas, conectando
cabos aos equipamentos e acessórios, testando o funcionamento dos veículos. Realizar manutenções
preventiva, preditiva e corretiva.

Salário: R$ 1.045,00
Benefícios: Comissão a combinar

5356682

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (1 VAGA)
Certificado de operador de empilhadeira; CNH D; com experiência comprovada em carteira, operar
empilhadeira de 4 toneladas acima.

Salário: R$ 2.169,00
Benefícios: Seguro de vida, Assistência médica, Cesta básica, Condução/Vale-Transporte,
Refeição diária na empresa.

5303827

TERAPEUTA OCUPACIONAL (1 VAGA)
Superior completo em Terapia ocupacional; disponibilidade de horário; informações das atribuições
do cargo e instruções para participar do processo seletivo, constam no edital disponível na recepção
do SINE; deixar toda documentação solicitada e a carta no Sine.

Salário: R$ 2.755,42
Benefícios: Assistência odontológica/médica; Seguro de vida; Refeição diária na empresa e
em viagens

5356156

TRATORISTA AGRÍCOLA (1 VAGA)
Experiência comprovada em carteira; referencias validas em patrocínio, disponibilidade para residir
sozinho na propriedade durante o contrato (60 dias); tratorista para hortifrúti.

Salário: R$ 1.567,50
Benefícios: Alojamento, Refeição diária na empresa

5353270

VAQUEIRO (1 VAGA)
Experiência comprovada em carteira, 03 referencias válidas em patrocínio; residir com a família na
propriedade 25 km de patrocínio; não tem escola próximo; tirar leite de mais ou menos 20 vacas,
não tem ordenha; fazer os serviços de rotina de uma pequena propriedade.

Salário: R$ 1.800,00

5355061

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS (1 VAGA)
Experiência comprovada em vendas externas e internas.

Salário: R$ 1.045,00

5349866

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS (1VAGA)
CNH AB; experiência em vendedor balconista, no ramo de auto-peças.

Salário: R$ 1.045,00
Benefícios: Comissão a combinar
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5349972

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS (1 VAGA)
CNH A; experiência em vendas internas e externas.

Salário: R$ 1.045,00
Benefícios: Comissão a combinar

5326987

VENDEDOR DE CONSÓRCIO (1 VAGA)
Cnh a, disponibilidade de veículo (moto); experiência em vendas de produtos e serviços em
residências e escritórios; planejar/discutir metas e estratégias; visitar e entrevistar clientes;
demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar/informar
clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produto; requisitar manutenção de produtos.

Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Assistência médica, odontológica, Comissão variável

Para consulta às vagas e participação nos processos seletivos, é obrigatória a
apresentação dos documentos abaixo:
- Carteira de Trabalho
- CPF
- Carteira de identidade
- Comprovante do PIS/PASEP - Carteira de habilitação para candidatos às vagas
que exigem carteira de motorista
- Currículo (para entrevista com empregador) Horário de atendimento do SINE: das
08h às 17h, de segunda a sexta-feira. Av. Rui Barbosa, 706 - Sala 29 - Centro Patrocínio/MG CEP: 38.740-014 – (34) 3831-6090
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