
Divulgação - VAGAS DE EMPREGO – SINEs PBH 

Data: 01/03/2019 

COM EXPERIÊNCIA 

 

Ocupação Nº de vagas Experiência Escolaridade Remuneração 

Cromador de metais* 1 6 meses Ensino fundamental completo R$1.509,93 

Eletricista de instalações de veículos automotores* 1 6 meses Ensino médio incompleto R$1.500,00 

Eletricista de instalações de veículos automotores* 1 6 meses Ensino médio incompleto R$2.000,00 

Mecânico de equipamento pesado* 1 6 meses Ensino médio incompleto R$2.000,00 

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração* 1 6 meses Ensino médio completo R$1.200,00 

Montador de móveis e artefatos de madeira 1 6 meses Ensino médio incompleto R$1.171,00 

Montador de móveis e artefatos de madeira* 1 6 meses Ensino médio incompleto R$1.072,75 

Técnico eletrônico 3 6 meses Ensino médio / técnico eletrônica R$2.099,16 

Técnico em fibras ópticas* 2 6 meses Ensino médio completo R$1.500,00 

 

 TOTAL DE VAGAS: 12 

 

COM EXPERIÊNCIA (EXCLUSIVA PARA PCD) 

 

Ocupação Nº de vagas Experiência Escolaridade Remuneração 

Analista de contas** 2 6 meses Ensino superior incompleto (enfermagem) A combinar 

Auxiliar de limpeza** 20 6 meses Ensino fundamental incompleto R$1.124,50 

Auxiliar de limpeza** 1 6 meses Ensino médio incompleto R$1.072,76 

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)** 2 6 meses Ensino médio completo (curso técnico em informática) R$1.487,37 

 

TOTAL DE VAGAS: 25 

*Vagas que ACEITAM pessoas com deficiência 

**Vagas EXCLUSIVAS para pessoas com deficiência 

 



Atenção: 

 

 

 

- Cadastro a partir de 14 anos. 

- As vagas de emprego disponíveis neste documento poderão sofrer alterações, ao longo do dia; 

- Para saber mais detalhes e exigências específicas das vagas de emprego anunciadas, procure um dos Postos Municipais do SINE; 

- Você também poderá verificar as vagas de emprego disponíveis no SINE, atualizar o seu cadastro e imprimir o currículo, no site: 

http://maisemprego.mte.gov.br 

 

Interessados comparecer em um dos Postos Municipais do SINE:  
 
SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro (Horário de atendimento: segunda a sexta-feira de 8h às 17h);  

SINE BH Resolve: Rua Caetés, 342 - Centro (Horário de atendimento: segunda a sexta-feira de 8h às 17h);  

SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova (Horário de atendimento: segunda a sexta-feira de 8h às 17h).  

Documentos necessários: Carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS, Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço  
 

http://maisemprego.mte.gov.br/

