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6265503 MONTADOR DE AUTOMÓVEL

Realiza montagem e desmontagem de veículos em linha de produção e 

para processos de pintura, funilaria, polimento e higienização.

Com conhecimento 

na função
1 Ensino Médio

*M/F

6265550 POLIDOR DE AUTO

Faz o polimento e cristalização de veículos após a pintura ou lavagem, 

utilizando processos manuais, semiautomáticos e automáticos.

Com conhecimento 

na função
1 Ensino Médio

*M/F

6231586
INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 

VEICULAR

Planejar serviços de instalação e manutenção em sistemas de acessórios 

Automotivos, estabelecendo cronogramas, interpretando diagnosticando 

e reparando esquemas elétricos, cumprindo com normas de segurança e 

saúda e realizando com qualidade as instalações eletroeletrônicas.
Conhecimento na 

função
1

Ensino 

Fundamental
M/F

6241387
TÉCNICO DE 

INSTRUMENTAÇÃO

Analisar, tecnicamente, a aquisição de produtos e serviços de medição e 

de controle. Gerenciar documentação técnica e sistemas de 

confiabilidade. Coordenar equipes de trabalho. Calibrar válvulas e 

instrumentos de contole e medição industrial.

Com experiência 

de 4 a 5 anos, 

possuir CREA - 

CFT, necessário 

realizar viagens

25

Ensino médio, 

formação 

técnica em 

instrumentação/

automação/ou 

corroletas.

M/F

6241404 TÉCNICO DE ELETRICA

Executar tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações 

elétricas. Colaborar na assistência técnica de equipamentos elétricos. 

Registrar o desempenho, avaliar a eficiência. Auxiliar na elaboração de 

projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos.

Com experiência 

de 4 a 5 anos, 

possuir CREA - 

CFT, necessário 

realizar viagens

25

Ensino médio, 

formação 

técnica em 

mecanica ou 

eletromecanica.

M/F
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6241676 COZINHEIRA ( ATE O NIVEL 2)

Está sob a responsabilidade do cozinheiro manipular e temperar 

alimentos, verificar o estado de conservação dos ingredientes, gerenciar 

estoque de produtos, manipular utensílios de cozinha, manter a 

organização e limpeza do ambiente de trabalho.

Com experiência, 

OBS: MORAR 

NO RIO VERDE  

2

Ensino 

fundamental, de 

19 a 33 anos de 

idade

M/F

6244292
AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM 

EXPERIÊNCIA EM PESCA

O auxiliar de produção atua diretamente na linha de produção de uma 

indústria, sendo o responsável por organizar a área de trabalho, separar 

os materiais e ferramentas que serão utilizados, preparar e conduzir as 

máquinas, sempre zelando pela organização e limpeza da linha de 

produção.

Com experiência 7 Ensino Médio *M/F

6253624 AUXILIAR DE INSTALAÇÃO

Ajuda o Técnico em Instalações de cabeamento estruturado e elétrica, 

para rede de computadores e telefonia em clientes de pequeno, médio e 

grande porte, lança cabos, montagem de tomadas de energia, transporta 

materiais e realiza entregas aos clientes. Primeiro emprego 5

Ensino Médio, 

possuir CNH 

A/B

*M/F

6254190
VENDEDOR DE PEÇAS DE 

CAMINHÃO

Realiza atendimento aos clientes para orientar quanto às especificações 

técnicas dos produtos. Presta suporte e aplica treinamento quanto a 

funcionalidade. Acompanha os pedidos dos clientes, a fim de garantir a 

qualidade do produto dentro das especificações técnicas.

Com experiência 

em peças de 

veículos de auto 

motor

1 Ensino Médio M/F

6254929 CONSULTOR DE VENDAS

Diferente de um vendedor tradicional que, no geral, seu trabalho 

consiste em basicamente vender, um consultor de vendas é o 

profissional responsável por fazer análise e diagnóstico de mercado, 

conhecer a fundo o cliente, identificando oportunidades e sugerindo o 

melhor investimento.

Com experiência,  

Possuir CNH B
1

Ensino médio, 

Necessário 

realizar viagens

M/F

6255518 MONTADOR DE ANDAIMES

O montador de andaimes tem sob sua responsabilidade construir e 

desmontar andaimes para obras de construção civil. Atua na limpeza e 

lubrificação de formas metálicas e seleção de materiais.

Com experiência 65

Ensino Médio, 

OBS: 

PARADA DE 

USINA

*M/F



6255606 MEIA OFICIAL DE ANDAIME

Cuida da manutenção, limpeza, e conservação do local de trabalho. 

Guarda e controla todo material, aparelhos e equipamentos sob sua 

responsabilidade. Auxilia na conservação de edificações e equipamentos 

em geraL. Com experiência 15

Ensino Médio, 

OBS: 

PARADA DE 

USINA

*M/F

6255594 ENCARREGADO DE ANDAIME

Coordenar as atividades de montagem e desmontagem de andaimes, 

distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas dos 

subordinados, desde a implantação física até a retirada do canteiro de 

obras, instruindo mestres e oficiais sobre os procedimentos e normas a 

serem adotados, orientando-os tecnicamente

Com experiência 3

Ensino Médio, 

OBS: 

PARADA DE 

USINA

*M/F

6256239 ENCANADOR INDUSTRIAL

Instala válvulas, ralos, registros, torneiras e aparelhos sanitários. Faz 

testes de pressão para localizar vazamentos, repara e mantêm instalações 

emendando tubos, desobstruindo ralos, substitui tubos, registros, 

torneiras ou aparelhos sanitários
Com experiência 8

Ensino 

Fundamental
*M/F

6256218 CONSULTOR DE VENDAS

Diferente de um vendedor tradicional que, no geral, seu trabalho 

consiste em basicamente vender, um consultor de vendas é o 

profissional responsável por fazer análise e diagnóstico de mercado, 

conhecer a fundo o cliente, identificando oportunidades e sugerindo o 

melhor investimento.

Com experiência 1 Ensino Médio M/F

6258159 ELETRICISTA FC

Realiza manutenção preventiva, preditiva e corretiva, montagem e 

desmontagem de painéis elétricos industriais e máquinas. Realiza testes 

e condicionamento de equipamentos. Faz planilhamento de cabos, para 

desligamento e religamento de máquin
Com experiência 

mínima de 1 ano
116 Ensino Médio *M/F

6258226 CALDEIREIRO

O traçador de caldeiraria trabalha com recipientes de chapas de aço, 

como tanques, reservatórios e caldeiras. É responsável por planejar e 

traçar as peças que serão utilizadas para confecção dos recipientes. 

Também cria esquemas de montagem utilizando desenho técnico.

Com experiência 

mínima de 1 ano
130 Ensino Médio *M/F



6258249 INSTRUMENTISTA

O instrumentista realiza a instalação, comissionamento e manutenção 

em equipamentos utilizados para controle de processos industriais com 

atuação nos diversos segmentos da indústria.
Com experiência 

mínima de 1 ano
12 Ensino Médio *M/F

6258293 ENCARREGADO DE ELÉTRICA

Interpreta projetos, relatórios, registros da construção e ordens de 

serviço, participa das instalações elétricas do canteiro de obras, 

definindo locais físicos conforme projeto compor equipes, distribui 

tarefas e acompanha a realização das mesmas, controla estoques de 

materiais, bem como resíduos e desperdícios.

Com experiência 

mínima de 1 ano
10 Ensino Médio *M/F

6258365 ENCARREGADO DE MECÂNICA

Lidera equipe e distribui tarefas diárias, planeja e controla os serviços 

de instalação e manutenção das máquinas e equipamentos. Realiza 

leitura e interpretação de desenhos e utiliza instrumentos técnicos de 

medidas de precisão.

Com experiência 

mínima de 1 ano
28 Ensino Médio *M/F

6258294 SOLDADOR

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e 

corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, 

brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de 

soldagem e corte e peças a serem soldadas.
Com experiência 

mínima de 1 ano
116 Ensino Médio *M/F

6258321 MECÂNICO MONTADOR

Atua na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de 

instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças. Realiza a 

expedição e instalação dos equipamentos, manutenção corretiva de 

maquinários, usinagem, hidráulica, pneumática, elétrica e caldeiraria.

Com experiência 

mínima de 1 ano
334 Ensino Médio *M/F

6259775 PEDREIRO

Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se 

por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e 

instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar 

prédios e obras similares. Verificar as características das obras, 

examinando plantas e especificações técnicas.

Com experiência 5

Ensino 

Fundamental, 

OBS: FICAR 

ALOJADO 

EM MARABÁ

*M/F



6259841
ELETRICISTA FC DISPONIVEL 

(PCD)

Realiza manutenção preventiva, preditiva e corretiva, montagem e 

desmontagem de painéis elétricos industriais e máquinas. Realiza testes 

e condicionamento de equipamentos. Faz planilhamento de cabos, para 

desligamento e religamento de máquin

Com experiência 

mínima de 1 ano, 

OBS: Serviços no 

projeto salobo III, 

disponibilidade 

para ficar 

alojado.

8

Ensino Médio, 

possuir curso de 

eletrica 

industrial, NR-

10 na validade

M/F

6261014 TOSADOR

O banhista e tosador é responsável por cuidar da beleza e bem-estar do 

pet. É ele quem dá banho, corta e apara os pelos do animal, limpa os 

ouvidos, corta as unhas, entre outros processos ligados a higienização Com conhecimento 

na função
1

Ensino Médio, 

de 20 a 45 anos 

de idade

*M/F

6263358
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 

DE AUTO

Especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de 

refrigeração e ventilação. Instalar ramais de dutos, montam tubulações 

de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar 

sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos 

sistemas de refrigeração.

Com conhecimento 

na função, possuir 

CNH D

1 Ensino Médio *M/F

6264265 VENDEDOR DE AUTO PEÇAS

Comercializar as peças da Marca junto aos Clientes a partir do balcão de 

peças, como também informá-los e aconselhá-los em suas compras. 

Fiscalizar a limpeza e a boa ordem do balcão. Informar ao Cliente as 

condições de garantia das peças.
Com experiência, 

possuir CNH A/B
2

Ensino Médio, 

de 22 a 45 anos 

de idade

*M/F

6265474 OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Opera máquina escavadeira em obras, realiza demolições, escavações, 

carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verifica 

condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e 

elétrico.

Com experiência 

mínima de 2 anos 

na função, possuir 

CNH D

5

Ensino Médio, 

possuir curso 

profissionaliza-

nte na área.

M/F



6266454 AUXILIAR DE LIMPEZA

Ele varre o chão, lava vidros, remove o lixo, limpa banheiros, salas, 

quintal e áreas de convivência. Além disso, esse profissional mantém os 

móveis e objetos limpos, bem como repõe os materiais de limpeza, e 

pode realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés Com experiência 1

Ensino 

Fundamental, 

de 24 a 40 anos 

de idade

M/F

https://parauapebas.pa.gov.br/

