
Relação de ofertas de emprego Sinebahia em Juazeiro: 

Ajudante de motorista – exclusiva para portadores de necessidades especiais 

Sexo: masculino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses  

01 vaga  

 

 

Analista Fiscal 

Sexo: indiferente 

Ensino superior completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

01 vaga  

 

 

Auxiliar administrativo- exclusivo para portadores de necessidades especiais 

Sexo: feminino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses 

02 vagas 

 

 

Auxiliar de limpeza- exclusivo para portadores de necessidades especiais 

Sexo: indiferente 

Ensino fundamental completo 

Experiência mínima de 06 meses 

01 vaga 

 

 

Auxiliar técnico de refrigeração 

Sexo: indiferente 

Ensino médio incompleto 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

02 vagas    

 

Caseiro 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses 

01 vaga 

 

Chapista de lanchonete 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses na carteira  

01 vaga 

 

 

Consultor de vendas 

Sexo: masculino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses  

01 vaga ter CNH 

 

  

Cobrador interno 

Sexo: feminino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 



01 vaga 

 

 

Cozinheiro geral 

Sexo: indiferente 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

01 vaga 

 

 

Designer gráfico 

Sexo: indiferente 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses 

01 vaga 

 

 

Empregada doméstica 

Sexo: feminino 

Ensino fundamental completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

04 vagas 

 

Encanador 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

01 vaga 

 

 

Garçom 

Sexo: indiferente 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

02 vagas  

 

 

Instrutor de informática 

Sexo: indiferente 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses 

01 vaga 

 

 

Jardineiro 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental completo 

Experiência mínima de 06 meses  

01 vaga 

 

  

Montador/instalador de acessórios/som 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses 

02 vagas 

  

 

Mecânico de manutenção de maquinasSexo: masculino 

Ensino fundamental completo 



Experiência mínima de 06 meses na carteira  

01 vaga 

 

Motorista de caminhão 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses  

01 vaga ter CNH 

 

Operador de empilhadeira 

sexo: feminino 

Ensino médio completo 

Experiência minima de 6 meses na carteira 

01 vaga 

 

Operador de telemarketing 

sexo: feminino 

Ensino médio incompleto 

Experiência minima de 6 meses na carteira 

01 vaga 

 

Porteiro 

sexo: masculino 

Ensino médio completo 

Experiência minima de 6 meses na carteira 

01 vaga 

 

Secretario escolar 

sexo: feminino 

Ensino superior completo 

Experiência minima de 6 meses na carteira 

01 vaga 

 

Torneiro Mecanico 

sexo: Masculino 

Ensino fundamental Incompleto 

Experiência minima de 6 meses 

01 vaga 

  

Técnico agrícola 

Sexo: indiferente 

Ensino técnico completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

04 vagas 

 

Trabalhador agrícola polivalente- vaga exclusiva para portadores de  

necessidades especiais 

Sexo: indiferente 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses  

08 vagas 

  

 

Trabalhador da cultura de uva 

Sexo: masculino 

Ensino fundamental incompleto 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

40 vagas  

 

 



Técnico de telecomunicações 

Sexo: masculino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

01 vaga  

 

 

Técnico de manutenção em informática 

Sexo: masculino 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses na carteira 

01 vaga 

 

Vendedor Pracista 

Sexo: indiferente 

Ensino médio completo 

Experiência mínima de 06 meses  

11 vagas 

 


