COD.
VAGA

OPORTUNIDADE

5599263

MOTORISTA DE
CAMINHÃO
BASCULANTE

5599257

AUXILIAR DE DEP.
PESSOAL

5599185

TÉCNICO EM
RECEBIMENTO

5599179

TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

5599103

ELETRICISTA DE
AUTOS

5599373

ENCARREGADO DE
ELETRICA

COMPETÊNCIA

REQUISITO

irá realizar atividades na área Conhecimento
de mina e terraplanagem anterior na função,
transportando material.
CNH: D
Irá realizar atividades inerentes Conhecimento
ao setor pessoal, juntamente anterior na função,
com demanda da obra.
forte habilidade com
pacote office.
Acompanha e inspeciona o Conhecimento
recebimento de suprimentos, anterior na função,
verifica especificações técnicas habilidade
com
dos materiais.
sistemas de controle.
Atuar com inspeções diárias; Conhecimento
DDS,
acompanhar
as anterior na função,
documentações
e
os indispensável
ter
funcionários em campo.
vivência na área de
mineração, CNH:B
Montar e reparar as instalações Conhecimento
e equipamentos auxiliares de anterior na função,
veículos automotores da linha CNH: D
leve e pesada.
Será responsável pela equipe de Conhecimento
elétrica, organizar e distribuir anterior na função,
tarefas de campo.
perfil de liderança.

Nº
VAGA

NÍVEL em:07/01/2021 14:25
Publicado
ESCOLAR

08

MÉDIO
COMPLETO

INDIFERE

01

MÉDIO
COMPLETO

INDIFERE

04

MÉDIO
COMPLETO

*M/F

03

TÉCNICO

*M/F

02

MÉDIO
COMPLETO

*M/F

03

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

1

Acesse painel de vaga através do leitor de
QR Code do seu celular.

GÊNERO

Acompanhe também a publicação em:
facebook.com/SINEdeParauapebas

5599337

ENCARREGADO DE
MECÂNICA

5599304

TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

5599294

MOTORISTA DE
ÔNIBUS

5599242

CALDEIREIRO

5599229

5599215

ELETRICISTA
INDUSTRIAL

SOLDADOR

Será responsável pela equipe de Conhecimento
elétrica, organizar e distribuir anterior na função,
tarefas de campo.
perfil de liderança.

12

Publicado em:07/01/2021 14:25
FUNDAMENTAL
INDIFERE
COMPLETO

09

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

10

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

20

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

Conhecimento
anterior na função.

20

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

Conhecimento
anterior na função.

20

FUNDAMENTAL
COMPLETO

INDIFERE

Executar as atividades ligadas à Conhecimento
segurança do trabalho.
anterior
na
função,desejável
vivência em área de
mineração.
Dirigir
e
transportar Conhecimento
colaboradores para frente de anterior na função,
serviço.
CNH:D e curso de
transporte
de
passageiros.
Atuar
com
montagens, Conhecimento
soldagens e fabricação de anterior na função.
componentes mecânicos.
Executar
serviços
de
manutenção
corretiva,
preventiva
em
geradores,
motores, transformadores.
Realizar, através do processo de
soldagem, a união localizada de
materiais metálicos.

2

Acesse painel de vaga através do leitor de
QR Code do seu celular.

Acompanhe também a publicação em:
facebook.com/SINEdeParauapebas

5599137

MECÂNICO
MONTADOR

5599109

MOTORISTA
OPERADOR DE
CAMINHÃO MUNCK

5599096

TORNEIRO
MECANICO

5599207

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

5599068

TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

5597228

PROFESSOR DE
HISTÓRIA

5597202

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

Atuar
na
desmontagem
industriais.

montagem
e Conhecimento
de máquinas anterior na função.

Dirigir e transportar cargas
pesadas,manuseandomunck
durante
processos
de
montagens.
Operar e regular equipamento
torno, para fabricação de
componentes.

Conhecimento
anterior na função,
CNH: D.

Planejar, executar, realizar
orçamentos,
providenciar
suprimentos e supervisionar a
execução das obras.
Organização de documentação,
domínio
no
módulo
de
mobilização no SGC, realizar
inspeções de saúde e segurança.
Ministrar aula de história para
alunos de nível fundamental.

20

Publicado em:07/01/2021 14:25
FUNDAMENTAL
INDIFERE
COMPLETO

01

MÉDIO
COMPLETO

*M/F

Conhecimento
anterior na função.

01

MÉDIO
COMPLETO

*M/F

Conhecimento
anterior na função.

01

TÉCNICO

INDIFERE

Conhecimento
anterior na função.

02

TÉCNICO

INDIFERE

Conhecimento
anterior na função.

02

LICENCIATURA
OU
BACHARELADO

M/F*

Ministrar aula de geografia para Conhecimento
alunos de nível fundamental.
anterior na função.

02

LICENCIATURA
OU
BACHARELADO

M/F*

3

Acesse painel de vaga através do leitor de
QR Code do seu celular.

Acompanhe também a publicação em:
facebook.com/SINEdeParauapebas

5597217

5596169

PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL

ASSISTENTE
FINANCEIRO

5596016

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

5597386

MOTORISTA
OPERADOR DE
CAMINHÃO MUNCK

5595245

TÉCNICO EM
MANUTENÇÃO

Ministrar aula para alunos de Conhecimento
nível fundamental.
anterior na função.
Auxiliar em atividades da área
financeira de controle bancário
e de contas, cuida do fluxo de
caixa,
das
cobranças
e
investimentos, emissão de
relatórios e de contas a pagar e
receber,
Realizar
trâmite
de
correspondências
e
documentos;
registros
de
receitas e contas a pagar;
emissão de notas fiscais;
Dirigir e transportar cargas
pesadas,manuseandomunck
durante
processos
de
montagens.
Realizar manutenção mecânica
e
elétrica
em
nossos
equipamentos, especialmente,
geradores à diesel.

Conhecimento
anterior na função,
domínio em pacote
office.

06

LICENCIATURA
Publicado em:07/01/2021 14:25
M/F*
OU
BACHARELADO

01

SUPERIOR

M/F*

Conhecimento
anterior na função,
domínio em pacote
office.

01

SUPERIOR

M/F*

Conhecimento
anterior na função,
CNH: D.

01

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

M/F

Conhecimento
anterior na função,
CNH: B.

04

TÉCNICO

*M/F

4

Acesse painel de vaga através do leitor de
QR Code do seu celular.

Acompanhe também a publicação em:
facebook.com/SINEdeParauapebas

5595195

5593324

5593489

MOTORISTA DE
CAMINHÃO
GUINDALTO
AUXILIAR DE
INSTALAÇÕES EM
CABEAMENTO
MECÂNICO DE
MOTOS

Realizar entregas de máquinas Conhecimento
em nossos clientes.
anterior na função,
CNH: E.
Ajuda o Técnico em Instalações
de cabeamento estruturado,
lançar cabos, montagem de
tomadas, transporta materiais e
realiza entregas aos clientes.
Realizar manutenção preventiva
e corretiva em motocicletas.

Ser pró ativo, CNHA/B.

Conhecimento
função.

01

Publicado
MÉDIO em:07/01/2021 14:25

*M/F

COMPLETO

05

MÉDIO
COMPLETO

M/F

01

MÉDIO
COMPLETO

INDIFERE

na

5

Acesse painel de vaga através do leitor de
QR Code do seu celular.

Acompanhe também a publicação em:
facebook.com/SINEdeParauapebas

