Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SINE – Bom Despacho
SINE: BOM DESPACHO
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 121, Centro
Comparecer ao SINE munidos de: Carteira de Trabalho, Identidade e CPF
Código da
vaga

Ocupação e Observações

Técnico em segurança do trabalho- Elaboram e implementam política de
saúde e segurança no trabalho (SST). Realizam auditoria, acompanhamento e
avaliação na área. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes,
351605 qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área
de saúde e segurança no trabalho. Gerenciam documentação de SST;
investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e
controle.
Técnico Agrícola- Prestam assistência e consultoria técnicas. Planejam e
executam projetos agropecuários em suas diversas etapas. Promovem
321110 organização, extensão e capacitação rural.

Carga Horária

Escolaridade
Mínima

Salário Mensal

6 meses

Segunda á sexta
7:00 ás 17:00

Curso técnico em
segurança do
trabalho

R$ 1.478,14 +
ticket
alimentação de
R$ 270,00 +
Cesta Básica

1

6 meses

Segunda á sexta
7:00 ás 17:00

Curso Técnico
Agrícola

1

6 meses

Segunda á sexta
7:00 ás 17:00

_____

2

1 ano

8:00 ás 16:20 ou
12:40 ás 20:00

_____

R$ 1.050,00 +
Comissão +
Vale Transporte

4

____

12/36
(
ou a combinar)

_____

R$ 1.039,00 +
Vale Transporte

2

6 meses

7:00 ás 17:00
Segunda á sexta

_____

R$ 1.300,00 +
Vale Transporte

1

6 meses

12/36
(revezamento)

Ensino
Fundamental
Completo

R$ 2.000,00 +
Convênio
Médico

1

6 meses

Segunda á sexta
8:00 ás 17:30

Ensino Médio
Completo

R$ 1.200,00 +
despesas de
gasolina

1

6 meses

Segunda á sexta
07:45 as 17:30h

_____

R$ 1.908,00 +
VT e Cesta
básica

Ensino Médio
Completo

R$1.277,58 +
Periculosidade,
Ticket
alimentação ou
Cesta básica,
Refeitório na
empresa, VT,
PLR, Plano
médico,
Odontológico e
Seg. de vida

Nº de Vagas

1

Experiência
na função.

Pedreiro - Organizam e preparam o local de trabalho na obra, constroem
fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.
715210

Vendedor interno - Vendem mercadorias auxiliando os clientes na escolha.
Registram entrada e saída de mercadorias. Informam sobre suas qualidades e
vantagens de aquisição. Expõem mercadorias de forma atrativa, em pontos
521110
estratégicos de vendas com etiquetas de preço. Prestam serviços aos
clientes, tais como: troca de mercadorias. Elaboram relatórios de vendas e de
promoções.
Atendente de lanchonete- Atendem os clientes, preparam e servem
513435 alimentos e bebidas.
Pespontadeira - Executa tarefas de pesponto com alto grau de complexidade
763210 nas diversas fases do processo de costura.
Mecânico Industrial - Realizam manutenção em equipamentos e máquinas
industriais, planejam atividades de manutenção, avaliam condições de
911305 funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e
equipamentos como também lubrificam máquinas.
Operador de crédito externo - Contato direto com clientes, corretores
incorporadores e imobiliárias. Visitas externas aos clientes e prospecção de
novos clientes para adquirir um imóvel através de financiamento. Fazer
simulações quando necessário, pegar documentos necessários e colher
assinaturas para início de processo imobiliário com o cliente. Scanear
4645830
documentos quando for preciso, fazer registro junto ao cartório quando
finalizado o processo, fazer operações de crédito e empréstimo quando
solicitado. Deve ter experiência com vendas, boa comunicação e perfil para
serviços externos. Habilitação A/B e possuir veículo para trabalho
Eletricista de caminhão- Planejam serviços de instalação e manutenção
eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando
prazos. Realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva,
inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando
defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando,
953115
substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e
simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaboram
documentação técnica, cumprem normas de segurança, meio ambiente e
saúde e realizam com qualidade as instalações eletroeletrônicas.

Auxliar de Manutenção II - Executam serviços de manutenção elétrica,
mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando,
limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.
Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de
piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
514310
proteção ao meio ambiente. (RESIDIR EM MARTINHO CAMPOS) Experência
em manutenção de equipamentos e fabrícação básica em automação
industrial.

Engenheiro Agronômo - Planejam, coordenam e executam atividades
agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais.
Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural, orientando
222110
produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram
documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria
técnicas

1

6 meses

Segunda á sexta
07:00 ás 17:00h

1

6 meses

07:00 ás 17:00h Superior Completo

R$ 954,00 +
ticket
alimentação de
R$ 270,00 +
Cesta Básica
R$ 1.305,70 +
ticket
alimentação de
270,00 + Cesta
Básica

R$ 1.500,00 +
Convênios
Médicos

