Vagas de Emprego - SINE OURO BRANCO -05
de outubro de 2021

Quer receber vagas de emprego no WhatsApp?
Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM

O horário para a postagem do Seguro Desemprego no SINE Ouro Branco é das 8h00 às 16h00,
na Avenida Carlos Afonso de Souza Fróes, s/n Terminal Rodoviário, Galeria João Paulo II, Bairro
Estiva, Ouro Branco - MG - Telefone: (31) 3938-1069

Código 05/10/2021 Ocupação e
da Vaga Observações

57781
98

Nº de Experiência Escolaridade
vagas na função
Mínima

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
– VAGA EXCLUSIVA PARA PCD PESSOA COM DEFICIÊNCIA// 6
meses de experiência na CTPS//
Curso Superior Completo ou estar
cursando áreas como Engenharia ou
Administração// Realizar atividades
de controle da programação,
analisando e verificando o
1
cronograma, alterando-o,
modificando-o e atualizando-o de
acordo com solicitação do superior
imediato, bem como se
responsabilizar pela abertura de
projetos e arquivo das
documentações// Candidatos de
Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

6 meses
experiência
CTPS

Salário
Mensal

Curso Superior
Completo ou estar
cursando áreas
$1554,33
como Engenharia
ou Administração

PROJETISTA DE ELETRICIDADE
– 6 meses de experiência na CTPS//
Ter Curso de Eletroeletrônica ou
Elétrica industrial ou
Eletromecânica// Ter AUTOCAD e
domínio no Pacote Office// Elaborar
5768142 projetos, diagramas UNIFILAR,
2
TRIFILAR E FUNCIONAL, layouts e
rotas de cabos, sistemas de
iluminação, proteção contra
descargas atmosféricas SPDA,
dentre outros// Candidatos de Ouro
Branco.

6 meses de
experiência
na CTPS

Curso de
Eletroeletrônica,
$2226,60
Elétrica industrial
ou Eletromecânica

PROJETISTA ELETROTÉCNICO
– 6 meses de experiência na CTPS //
Ter Curso de Eletroeletrônica ou
Automação ou Elétrica ou
Instrumentação Industrial ou
Eletrônica// Ter AUTOCAD e
domínio no Pacote Office// Ter
5770383
3
conhecimentos avançados em
comandos elétricos industriais,
análise e desenhos de circuitos
eletroeletrônicos, CPL, redes de
automação e comunicação, lista I/O,
dentre outros// Candidatos de Ouro
Branco.

6 meses de
experiência
na CTPS

Curso de
Eletroeletrônica
ou Automação ou
Elétrica ou
Instrumentação
Industrial ou
Eletrônica

$2226,60

TÉCNICO EM ANÁLISES
CLÍNICAS – 6 meses de experiência
na CTPS// CNH"B"// Curso Técnico
5748609 Completo// Fazer coleta em
1
domicílio e na matriz da empresa//
Realizar os exames// Candidatos de
Ouro Branco. – INDIFERENTE

6 meses de
experiência
na CTPS

Curso Técnico
Completo

A
combinar

MOTORISTA LUBRIFICADOR – 6
meses de experiência na CTPS//
CNH"D"// Ensino Médio Completo//
CURSO MOPP// Lubrificação e
5752419
2
abastecimento de maquinas e
caminhões// trabalhar de turno 12 X
36// Candidatos de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas. –

6 meses de
experiência
na CTPS

Ensino Médio
Completo

$1656,68
+ 30% de
periculosidade

MOTORISTA DE ÔNIBUS
URBANO – 6 meses de experiência
na CTPS// CNH"D" + transporte
coletivo// Ter disponibilidade total
5797633
1
para viagens e trabalhar em outras
cidades// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

6 meses de
experiência
na CTPS

A
combinar

MOTORISTA CARRETEIRO – 6
meses de experiência na CTPS//
CNH"E"// Ensino Fundamental//
Conhecimento em amarração de
carga com cinta catraca, carreta,
5807651 (vanderleia e graneleiro L5 ambos 3 10
eixos). Conhecimento em mecânica,
saber operar cavalo mecânico
automatizado// Realizar viagens
longas// Candidatos de Ouro Branco
e Conselheiro Lafaiete.

6 meses de
experiência
na CTPS

REPRESENTANTE COMERCIAL
AUTÔNOMO – Aceita PCD - pessoa
com deficiência// Vaga por contrato
de trabalho// Ensino Fundamental
Completo// Salário por comissão//
Atuar como representante comercial
5813627 autônomo na região onde reside e
1
demais municípios próximos, caso
tenha disponibilidade. Visitar
clientes porta a porta, conforme
lista disponibilizada, cadastrar e
captar novos clientes// Candidatos
de Ouro Branco.

Ensino
Fundamental

$2400,00

Ensino
Fundamental
Completo

Comis-são

AJUDANTE DE ELETRICISTA – 6 meses de
experiência na CTPS// CNH"B"// Ensino Médio
Completo (Desejável Técnico)// Montar e reparar
instalações de baixa e alta tensão em indústrias
ou outros locais, seguindo esquema e outras
6 meses de
5792733 especificações. Utilizando ferramentas manuais 4 experiência
comuns e especiais, aparelhos de medições
na CTPS
elétrica e eletrônica, material isolante e
equipamentos de solda, para possibilitar o
funcionamento dos mesmos. Ter disponibilidade
de horário// Candidatos de Ouro Branco.

Ensino
Médio
Completo
(Desejável
Técnico)

$1200,00

ELETRICISTA – 6 meses de experiência na
CTPS// CNH"B"// Curso Técnico em Elétrica//
Montar e reparar instalações de baixa e alta
tensão em indústrias ou outros locais, seguindo
esquema e outras especificações. Utilizando
5792781 ferramentas manuais comuns e especiais,
aparelhos de medições elétrica e eletrônica,
material isolante e equipamentos de solda, para
possibilitar o funcionamento dos mesmos. Ter
disponibilidade de horário// Candidatos de Ouro
Branco.

Curso
Técnico em
Elétrica

$1500,00

6 meses de
4 experiência
na CTPS

RECEPCIONISTA NOTURNO –
Curso Técnico em Administração
Completo (mesmo sem experiência
na profissão)// Desejável experiência
em hotelaria// Ter disponibilidade
5735152
1
para trabalhar à noite (19 às 7h)//
Ter Pacote Office Completo// Ter
bom relacionamento interpessoal//
Atendimento ao público// Candidatos
de Ouro Branco.

Curso Técnico
em
Administração
Completo
(mesmo sem
experiência na
profissão)

A combinar

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL – 6
meses de experiência na CTPS//
Ensino Médio Completo// CNH"B"//
Ter o conhecimento de mecânica de
veículo automotor// Realizar reparos
5819746
1
e manutenção em suspensão,
direção, freios e outros serviços de
rotina da profissão// 44 horas
semanais// Candidatos de Ouro
Branco. –

6 meses de
Ensino Médio
experiência
Completo
na CTPS

A partir de
$1200,00

BORRACHEIRO – 6 meses de
experiência na CTPS// Ensino Médio
Completo// CNH"B"// Ter o
5819773 conhecimento de borracharia//
1
Realizar serviços de borracharia e
reparos// 44 horas semanais//
Candidatos de Ouro Branco

6 meses de
Ensino Médio
experiência
Completo
na CTPS

A partir de
$1200,00

MOTORISTA DE CAMINHÃOGUINDASTE – OPERADOR DE
GUINDASTE II – 30 a 65
toneladas// 6 meses de experiência
na CTPS// CNH"E"// Ensino Médio
Completo// Dirigir diversos tipos de
guindastes com capacidade nominal
de 30 a 65 toneladas, transitando por
5822161 vias públicas, estradas e/ou frentes 3
de circulação restrita, atendendo
legislação e/ou normas de tráfego
das contratantes e determinações
superiores para transporte de
equipamentos, bem como operar
guindastes de diversos tipos//
Candidatos de Ouro Branco, C
Lafaiete e Congonhas.

6 meses de
Ensino Médio
experiência
completo
na CTPS

$2823,00

PORTEIRO – VAGA EXCLUSICA
PARA PCD – pessoa com
deficiência// 6 meses de
experiência// CNH"B"// Ensino Médio
Completo// Controlar o fluxo de
pessoas, veículos e equipamentos da
Empresa, identificando, orientando e
5822222
3
encaminhando-os para os lugares
desejados, garantindo a segurança
das pessoas e do patrimônio,
cumprindo normas e medidas de
segurança definidas pela Empresa//
Candidatos de Ouro Branco, C
Lafaiete e Congonhas.

6 meses de
Ensino Médio
experiência
completo
na CTPS

$1406,79

OPERADOR DE GUINDALTO
II – 15 a 30 toneladas// 6 meses de
experiência na CTPS// CNH"C"//
Ensino Fundamental Completo// Ter
qualificação na operação do
equipamento; Tabela de içamento de
cargas; Direção defensiva// Dirigir
diversos tipos de guindastes com
capacidade nominal de 15 a 30
5823631 toneladas, transitando por vias
3
públicas, estradas e/ou frentes de
circulação restrita, atendendo
legislação e/ou normas de tráfego
das contratantes e determinações
superiores para transporte de
equipamento, bem como operar
guindastes de diversos
tipos// Candidatos de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

6 meses de Ensino
experiência Fundamental
na CTPS
Completo

A combinar

OPERADOR DE BOB CAT – 6
meses de experiência na CTPS//
CNH"C"// Ensino Fundamental
5823717 Completo// Ter curso de Operador de 1
BOB CAT// Remover resíduo sólido
dentro de gasômetro// Candidatos de
Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete.

6 meses de Ensino
experiência Fundamental
na CTPS
Completo

$1970,00

MOTORISTA DE ÔNIBUS
RODOVIÁRIO – CONTRATO
INTERMITENTE// 6 meses de
5829603 experiência na CTPS// CNH"D" + o
3
Curso de Transporte de Passageiros//
Candidatos de Ouro Branco e
Conselheiro Lafaiete

6 meses de
experiência
na CTPS

A combinar

MOTORISTA DE CARRO DE
PASSEIO – Para trabalhar como
motorista autônomo, através do
aplicativo da empresa// Ter carro
próprio e CNH"B" que tem que
constar que exerce atividade
remunerada (EAR)// Ensino
Fundamental// O carro do motorista
5835626 precisa ser no mínimo 2008 para ser 60
aprovado// A UP TRIP tem a menor
taxa do mercado que possibilita ao
motorista maior ganho financeiro; A
empresa tem marketing na região o
que possibilitará ao motorista um
número maior de clientes//
Candidatos de Ouro Branco e
região. –

Ensino
Fundamental

OPERADOR DE PÁ
CARREGADEIRA – 6 meses de
experiência na CTPS// CNH"D"// Tem
6 meses de
5837883 que ter experiência na área e
100 experiência
disponibilidade para trabalhar em
na CTPS
escala // Candidatos de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas. –

De acordo com
as corridas
realiza-das

A combinar

AUXILIAR TÉCNICO I – VAGA
TEMPORÁRIA// CNH"B"// Desejável
um ano de experiência na CTPS//
Curso Técnico em Elétrica, ou
Mecânica, ou Eletroeletrônica, ou
Eletromecânica (concluído ou
5840123 cursando)// Exercer manutenção
2
preventiva e corretiva; limpeza,
lubrificação, reparo, troca de peças e
ajustes em elevadores//
Disponibilidade para trabalhar de
turno, fazer plantão e viagens//
Candidatos de Ouro Branco.

Curso Técnico
em Elétrica, ou
Desejável
Mecânica, ou
$1400,00 +
um ano de Eletroeletrônica,
30% de
experiência ou
periculo-sidade
na CTPS
Eletromecânica
(concluído ou
cursando

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
– VAGA TEMPORÁRIA (90
DIAS)// Desejável mínimo de um ano
de experiência na CTPS// CNH"D"//
5849147 Trabalhar na Mina Várzea do Lopes// 1
Exercer todas as atividades da
profissão// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

Desejável
mínimo de
um ano de
experiência
na CTPS

$3144,00

OPERADOR DE
RETROESCAVADEIRA – VAGA
TEMPORÁRIA (90
DIAS)// Desejável mínimo de um ano
de experiência na CTPS// CNH"D"//
5849539
1
Trabalhar na Mina Várzea do Lopes//
Exercer todas as atividades da
profissão// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

Desejável
mínimo de
um ano de
experiência
na CTPS

$2725,00

MOTORISTA DE CAMINHÃOGUINCHO PESADO COM MUNK –
VAGA TEMPORÁRIA (90 DIAS)// 6
meses de experiência na CTPS//
5849607 CNH"D"// Trabalhar na Mina Várzea 1
do Lopes// Exercer todas as
atividades da profissão// Candidatos
de Ouro Branco, Conselheiro
Lafaiete e Congonhas.

6 meses de
experiência
na CTPS

$2795,00

CARPINTEIRO – VAGA TEMPORÁRIA (90 DIAS)// 6
meses de experiência na CTPS// Trabalhar na Mina de
Várzea do Lopes// Planejar trabalhos de carpintaria,
preparar o canteiro de obras; Confeccionar fôrmas de
madeira e forro de laje (painéis), construir proteções de
6 meses de
5833593 madeira e estrutura de madeira para telhado. Montar
11 experiência na
portas e esquadrias. Finalizar serviços tais como, limpeza e
CTPS
lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais
reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos//
Candidatos de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

$1720,00

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL –
VAGA TEMPORÁRIA (90 DIAS)// 6 meses de experiência
6 meses de
5833626 na CTPS// Trabalhar na Mina Várzea do Lopes// Exercer
6 experiência na
todas as atividades da profissão// Candidatos de Ouro
CTPS
Branco, Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

$1720,00

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE
OBRAS –
VAGA TEMPORÁRIA (90 DIAS)// 6
meses de experiência na CTPS// Curso
5853357
Completo da área// Ter MS Project
avançado// Trabalhar na Mina Várzea do
Lopes// Candidatos de Ouro Branco
Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

6 meses de Curso
1 experiência Completo da
na CTPS
área

$2334,00

TOPÓGRAFO – VAGA TEMPORÁRIA
(90 DIAS)// 6 meses de experiência na
CTPS// Ter experiência em construção
5853584
civil// Trabalhar na Mina Várzea do
Lopes// Candidatos de Ouro Branco
Conselheiro Lafaiete e Congonhas. –

6 meses de
1 experiência
na CTPS

$3850,00

AUXILIAR MECÂNICO DE AR
CONDICIONADO – Desejável experiência
em manutenção de ar condicionado//
5855444
1
CNH"B"/ Ensino Fundamental Completo//
Candidatos de ouro branco e Conselheiro
Lafaiete. –

Ensino
Fundamental
Completo

$1196,48 +
periculosidade

LÍDER DE MANUTENÇÃO
REFRATÁRIA –Aceita PCD - pessoa com
deficiência// 6 meses de experiência na
CTPS// Trabalhar com revezamento de
turno// Executar trabalhos de manutenção
preventiva e corretiva na Empresa,
6 meses de
5859835 orientando, acompanhando e executando 2 experiência
tarefas de maior complexidade ou de
na CTPS
apoio aos profissionais, de forma a
atender às especificações e prazos
determinados nas ordens de serviços
recebidos// Candidatos de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

$2809,05

SOLDADOR – 6 meses de experiência na
CTPS// Ensino Médio Completo// CNH"B"//
Serviço de solda, cortes, fabricação de
estruturas, guarda corpo, portões, placas
etc. Instalação de placas, portões e
6 meses de
Ensino Médio
5868574 estruturas na Gerdau entre outras
1 experiência
Completo
atividades; Tem que saber utilizar
na CTPS
Máquina de solda, lixadeira, furadeira,
esmerilhadeira// Atuar no cargo e nas
atividades citadas// Candidatos de Ouro
Branco.

A combinar

MOTORISTA ENTREGADOR –
motorista de entrega de material de
construção// 6 meses de experiência na
CTPS// CNH"C"// Ter experiência com
caminhão Toco Basculante// Atividade que
exige esforço físico// Transportar
6 meses de
5869732 mercadoria e ajudar a carregar e
1 experiência
descarregar o caminhão// Conferir a
na CTPS
mercadoria a ser entregue, controlar as
notas de entrega// Ter conhecimento das
ruas e bairros de Ouro Branco, para
facilitar o andamento das entregas//
Candidatos de Ouro Branco.

A combinar

CONSERVADOR DE VIA
PERMANENTE (TRILHOS) – 6 meses de
experiência na CTPS// Ensino
Fundamental Completo// Disponibilidade
para viagens e ficar em alojamento//
Reparam componentes de superestrutura
e infraestrutura das vias. Corrigem
geometria das vias por meio de
equipamentos, analisando informações
6 meses de Ensino
5871149 topográficas e geométricas, preparando e 5 experiência Fundamental
ajustando máquinas e corrigindo
na CTPS
Completo
desníveis, desguarnecem lastros,
removendo os que estiverem
contaminados e recolocando aqueles que
estiverem tratados. Inspecionar vias.
Seguir normas de segurança, qualidade e
proteção ao meio ambiente// Candidatos
de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

A combinar

OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
RODOFERROVIÁRIOS – 6 meses de
experiência na CTPS, como operador de
máquinas// CNH”E”// Curso de NR 11 e
NR 12 (Operador Máquinas);
Conhecimento de mecânica de máquinas;
Ensino Fundamental; Operar máquinas
pesadas (Empilhadeira, retroescavadeira,
mini retroescavadeira, rolo compactador,
mini escavadeira, trator agrícola ou
similares, Pá Carregadeira e mini
carregadeira, Escavadeira Hidráulica,
Trator de Esteira ou similares,
6 meses de
Ensino
5871494 Motoniveladora, Fresadora, Vibro
3 experiência
Fundamental
acabadora de Asfalto ou similares), para
na CTPS
escavar, carregar, descarregar,
regularizar, fresar, transportar e
organizar material, executar drenagens,
corte e aterro de taludes, carga e
transporte de materiais diversos. Seguir
diariamente os princípios de segurança e
qualidade da Empresa e do Cliente;
Integração com SGI; Trabalho em Equipe;
Princípios Morais e Éticos; Orientação
para Qualidade e Segurança;
Pontualidade// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas. ––

A combinar

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE
OBRAS –
6 meses de experiência na CTPS// Curso
Técnico Completo ou em Edificações e
Planejamento e/ ou áreas afins//
Informática//
Realizar o planejamento de obras com
apoio e supervisão do gestor da obra,
6 meses de
elabora relatórios gerenciais, leitura de
5871497
1 experiência
projetos, elaboração e controle de
na CTPS
cronograma, emissão e acompanhamento
dos pedidos de compra. Faz visitas
periódicas em obras e no escritório para
elaboração dos documentos e processos.
Realiza o acompanhamento dos avanços
físicos da obra, curva S, etc// Candidatos
de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

Curso Técnico
Completo ou
em
Edificações e A combinar
Planejamento
e/ ou áreas
afins

OPERADOR DE ESPARGIDOR – 6
meses de experiência na CTPS, como
operador de máquinas// CNH”C e D”//
Curso de NR 11 e NR 12 (Operador
Máquinas); Ensino Médio Completo//
Disponibilidade para viagens e ficar em
alojamento// Dirigir e operar caminhão
espargidor, realizar atividades e serviços
6 meses de
de banhos e espalhamento de produtos
Ensino Médio
5871817
1 experiência
asfálticos e executar o acabamento
Completo
na CTPS
adequado de pavimentação. Planejar
atividades do trabalho e realizar a
operação e manutenção básica de
máquinas pesadas. Aplicar diariamente os
procedimentos de segurança e valores da
empresa. Respeitar Normas e Leis de
Trânsito// Candidatos de Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

A combinar

MESTRE DE OBRAS – 6 meses de
experiência na CTPS// Ensino Médio
Completo// CNH”B/”/ NR11 e NR12//
Liderar turmas de trabalhadores da
construção civil que atuam em usinas de
concreto, canteiros de obras civis,
ferrovias e rodovias. Controlar padrões
6 meses de
Ensino Médio
5871651 produtivos da obra, tais como inspeção da 2 experiência
Completo
qualidade dos materiais e insumos
na CTPS
utilizados, orientações sobre
especificação, fluxo e movimentação dos
materiais e sobre medidas de segurança
dos locais e equipamentos da obra//
Candidatos de Ouro Branco, Conselheiro
Lafaiete e Congonhas.

A combinar

MOTORISTA – 6 meses de experiência na
CTPS// CNH" D ou E"// Ensino
Fundamental Completo; NR 11 e 12
(OPERADOR DE MAQUINAS)// Transporte
Coletivo// MOPP// informática// Ter
conhecimento de mecânica de máquinas//
Ter disponibilidade para viagens e ficar
em alojamento// Dirigir e manobrar
veículos (vans ou similares, caminhão
toco, truck e traçados com cabine
suplementar de transporte de pessoas, bitruck (8x2,8x4, 8x6), para transporte de
6 meses de Ensino
5871924 equipamentos e cargas, Caminhão
4 experiência Fundamental
Comboio para Transporte de produtos
na CTPS
Completo
perigosos e Carretas ou similares). Definir
rotas e assegurar a regularidade do
transporte. Cuidar da preservação dos
caminhões e manutenção básica dos
veículos. Aplicar diariamente os
procedimentos de segurança. Respeitar
Normas e Leis de Trânsito. Efetuar
amarração efetiva e segura das cargas,
conforme legislação// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

A combinar

RASTELEIRO DE ASFALTO – 6 meses
de experiência na CTPS// Ensino
Fundamental Completo// Ter
disponibilidade para viagens e ficar em
alojamento// Realizar acabamento e
reparo nas emendas na finalização dos
5872317 processos de pavimentação asfáltica,
lombadas e faixas de pedestres que tem
por finalidade oferecer melhor
acabamento durante o espalhamento da
massa asfáltica/// Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

A combinar

6 meses de Ensino
1 experiência Fundamental
na CTPS
Completo

ARMADOR DE FERRAGENS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL – VAGA
TEMPORÁRIA (90 DIAS)// 6 meses de
6 meses de
experiência na CTPS// Trabalhar em
5878077
3 experiência
Miguel Burnier// Ter experiência como
na CTPS
armador de ferragens na construção civil//
Candidatos de Ouro Branco, Conselheiro
Lafaiete e Congonhas

$1720,00

OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL –
VAGA Temporária (90 DIAS)// 6 meses
de experiência na CTPS// Ter experiência
em construção civil// Trabalhar Miguel
Burnier// Identificam serviços de
instalação de materiais isolantes,
6 meses de
selecionam materiais a serem aplicados,
5877973
3 experiência
solicitam liberação da área de trabalho,
na CTPS
preparam o local e executam a instalação
de acordo com projetos, normas técnicas,
normas de segurança e recomendações
dos fabricantes. Providenciam descarte de
resíduos// Candidatos de Ouro Branco
Conselheiro Lafaiete e Congonhas

$1720,00

Carpinteiro – Vaga temporária ( 150
dias )// 06 meses de experiência na
CTPS//Trabalhar em Miguel Burnier//
Ter experiência de carpinteiro na área
de construção civil//Planejam trabalhos
de carpintaria, preparam canteiro de
obras. Confeccionam fôrmas de madeira e
6 meses de
forro de laje (painéis), constroem
5833593
2 experiência
proteções de madeira e estruturas de
na CTPS
madeira para telhado. Montam portas e
esquadrias. Finalizam serviços tais como,
limpeza e lubrificação de fôrmas
metálicas, seleção de materiais
reutilizáveis, armazenamento de peças e
equipamentos. –/ / // Candidatos de Ouro
Branco, cons. Lafaiete e Congonhas

$1720,00

VENDEDOR EXTERNO -- Vendas
externas no atacado de salgados
5883716
congelados. // CNH”A” //Candidatos de
Ouro Branco

Com
Desejável 2º A combinar +
1 experiência
grau completo insalubridade.
na CTPS

AÇOUGUEIRO – Candidatos de Ouro
5888039
Branco

06 Meses
de
1
experiência
na CTPS.

A combinar

AJUDANTE DE PRODUÇAO - Auxiliar
na fabricação de artefatos feitos de
5893269 cimento. ( Placas, Meio fio, Piso, Lajes,
Tubos, Blocos, Mourão) . --- Candidatos
de Ouro Branco..

4

A Combinar

OPERADOR DE SISTEMA DE
COMPUTADOR – CNH"AB"// Ensino
Médio Completo// Manutenção em
5814877
1
computadores e suporte técnico// Ter
conhecimento de Manutenção em
computador// Candidatos de Ouro Branco.

Ensino Médio
$1200,00
Completo

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO -- Auxiliar
no levantamentos geodésicos e
topohidrográficos por meio de altimétricos
e planimétricos. Planejar trabalhos em
geomática. Analisar documentos e
06 Meses
informações cartográficas. Efetuar
de
2º grau
5894548 cálculos e desenhos e elaborar
1
experiência completo.
documentos cartográficos. Efetuar
na CTPS.
levantamento e acompanhamento dos
serviços executados. Técnico incompleto
em Geomática, Topografia; Pacote Office;
Auto Cad. .//Candidatos de Ouro
Branco

A Combinar

TOPOGRAFO -- Executar levantamentos
geodésicos e topohidrográficos por meio
de altimétricos e planimétricos. Planejar
trabalhos em geomática. Analisar
2º grau
documentos e informações cartográficas.
completo;
06 Meses
Efetuar cálculos e desenhos e elaborar
Técnico em
de
5894582 documentos cartográficos. Efetuar
1
Geomática,
A Combinar
experiência
levantamento e acompanhamento dos
Topografia,
na CTPS
serviços executados. Técnico em
ou correlatas.
Geomática, Topografia, ou correlatas;
Experiência na Função; Pacote Office
;Auto Cad. //Candidatos de Ouro
Branco // CNH”B”

LABORATORISTA DE SOLOS - Preparar amostras para análise de solos
( Subleito e bases )- Preparação de
Amostras de Solo para Ensaios de
Caracterização:
Ensaios de compactação “in loco” para
confirmação dos parâmetros estabelecidos
no laboratório de acordo com as
especificações dos projetos e amostras.
(densidade in situ e teor de umidade);
- Moldagem de corpo de provo de
concreto;
- Liberação de Serviços de terraplenagem,
pavimentação e concreto conforme
parâmetros estabelecidos.
- Implementar metodologias de análise;
Padronizar amostras para análise;
- Coletar amostra conforma normas;
- Controlar a qualidade da matéria-prima;
2º grau
- Aplicar procedimentos de descarte e
completo.
segregação de resíduos de laboratório;
Desejável
- Empregar estatística e metrologia de
formação em
nível básico;
técnico em
06 Meses
- Preservar a amostra conforme
edificações;
de
5899686 especificações e procedimentos;
1
Conhecimento A Combinar
experiência
- Interpretar normas técnicas de ensaios e
em pacote
na CTPS.
especificações;
office e
- Aplicar métodos e técnicas normalizadas
internet
de análises e ensaios;
- Monitorar resultados dos testes/ensaios
das amostras coletadas;
- Selecionar substâncias e reagentes,
envolvidos nos ensaios;
- Aplicar normas e critérios de aceitação
de calibração;
- Atualizar normas de procedimentos
internos de análise, ensaio, processos e
produtos;
- Informar os resultados da análise,
gerando planilhas e gráficos;
- Registrar resultados. - Desejável
formação em técnico em edificações;
- Necessidade de experiência em serviços
de pavimentação;
- Desejável experiência na área da usina
siderúrgica da GERDAU;
- Conhecimento em pacote office e
internet ..//Aceita PCD //Candidatos de
Ouro Branco.

AJUDANTE DE OBRAS --- Demolem
edificações de concreto, de alvenaria e
outras estruturas; preparam canteiros de
obras, limpando a área e compactando
06 Meses
solos. Efetuam manutenção de primeiro
de
5903153 nível, limpando máquinas e ferramentas, 30
experiência
verificando condições dos equipamentos e
na CTPS
reparando eventuais defeitos mecânicos
nos mesmos. Realizam escavações e
preparam massa de concreto e outros
materiais.

A Combinar

MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
--- Transportam, Coletam e entregam
cargas em geral; guincham, destombam e
removem veículos avariados e prestam
socorro mecânico. Movimentam cargas
volumosas e pesadas ,podem, também,
operar equipamentos, realizar inspeções e
06 Meses
1grau
reparos em veículos, vistoriar cargas,
de
completo. (
5904952 além de verificar documentação de
2
$2300,00
experiência Desejável
veículos e de cargas. Definem rotas e
na CTPS.
ensino médio)
asseguram a regularidade do transporte.
As atividades são desenvolvidas em
conformidade com normas e
procedimentos téc. e de Segurança. TER
CURSO MOP. / Trabalhar de turno( Escala
de 2 turno )/Candidatos de Ouro Branco e
Cons. Lafaiete.
ELETRISTA III - Executar serviços de
manutenção preventiva e corretiva em
máquinas e equipamentos elétricos,
realizando diagnostico de falhas,
substituição de componentes, tais como
fusíveis, lanternas e faróis, bem como
efetuar reparos em alternadores, motores
de partida, módulos e placas eletrônicas,
além da instalação de chicotes, alarmes e
sensores. Executar calibração de módulos
2º grau
e sensores, configuração e manutenção de
completo.
computadores, realizando testes,
06 Meses
identificando defeitos, corrigindo e/ou
de
Ensino
5906177 trocando peças e componentes, de acordo 1
experiência Técnico em
com a necessidade identificada, a fim de
na CTPS.
Eletrônica /
que as mesmas possam ser
Elétrica.
reutilizadas. Ensino Técnico em Eletrônica
e Elétrica. Curso específico na área
elétrica, reconhecido pelo sistema oficial
de ensino Conhecimento na operação e
manutenção de Equipamentos Elétricos;
Conhecimento na leitura de desenhos /
catálogos de equipamentos elétricos;
Conhecimento sobre material elétrico em
geral e suas aplicações.//Candidatos de
Ouro Branco, cons. Lafaiete e
Congonhas.//CNH”B

$3040,53

SUPERVISOR DE MANUTENÇAO
MECANICA ACOMPANHA AS
ATIVIDADES DE
MANUTENÇÃO,CORRETIVA E
PREVENTIVA DE
INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOS E
MAQUINAS. ELABORA PROCEDIMENTO
06 Meses
DE TRABALHO E PLANO DE
de
2º grau
5911017
1
MANUTENÇÃO PARA IDENTIFICAR AS
experiência completo
DEFICIÊNCIAS OPERACIONAIS E
na CTPS.
FUNCIONAIS, ATENDE AS
NECESSIDADES DE
INFRAESTRUTURA.//TER CURSO
TÉCNICO NA ÁREA //CANDIDATOS DE
OURO BRANCO E CONGONHAS../
CNH”B.

A Combinar

OPERADOR DE CARREGADEIRA
--- PLANEJA O TRABALHO REALIZAM
MANUTENÇÃO BÁSICA DE MAQUINAS
PESADAS E AS OPERAM; REMOVEM
SOLO E MATERIAL ORGÂNICO "BOTA
06 Meses
FORA ",DRENAM SOLOS E EXECUTAM
de
2º grau
5911088
1
CONSTRUÇÕES DE ATERROS;REALIZAM
experiência completo.
ACABAMENTO EM PAVIMENTOS E
na CTPS.
CRAVAM ESTACAS.//Candidatos de
Ouro Branco e Congonhas.// CNH"D"
Desejável curso de operador de
maquinas. ( Carregadeira )

A Combinar

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS --Vaga exclusiva para PCD // - Executar
serviços externos em bancos, repartições
06 Meses
públicas, comércio em geral, para
de
5913278
1
pagamentos, pequenas compras, coleta de
experiência
correspondência, apanha de materiais
na CTPS.
diversos.//Candidatos de Ouro Branco,
Cons. Lafaiete e Congonhas.

$1144,00

PEDREIRO REFRATARISTA --- Aceita
PCD - pessoa com deficiência// Revestir
e/ou reparar os revestimentos refratários
em todos os equipamentos de sua área de
06 Meses
trabalho, montando as peças refratárias,
de
5913474
5
de acordo com os procedimentos
experiência
operacionais e técnicos estabelecidos pela
na CTPS.
empresa. // Candidatos de Ouro
Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas.

$1396,19

ATENDENTE BALCONISTA
--- Recepcionar e atender o cliente que
entra na loja. Demonstrar o produto, a fim
de aumentar a confiança do cliente;
Prestar serviços aos seus clientes,
orientando-os na venda e auxiliando-os no
pós-venda. Sugerir promoções,
5914872 merchandising ou campanhas que atinjam 10
os consumidores dos seus produtos . ter
desenvoltura, saber se comunicar bem e
serem naturalmente gentis e
compreensivos, requer perfil, que tenha
afinidade, simpatia e
empatia .//CANDIDATOS DE OURO
BRANCO

2º grau
completo.

A Combinar

MECANICO DE MANUTENÇAO DE AR
CONDICIONADO; --- ATIVIDADES DE
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR
CONDICIONADO. SISTEMAS DE AR
06 Meses
CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ,
de
1º grau
5914703
2
CONHECIMENTO DE COMANDOS
experiência Completo.
ELÉTRICOS, HABILIDADE E
na CTPS.
CONHECIMENTO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVAE
INSTALAÇÃO.//Candidatos de Ouro
Branco; Cons. Lafaiete

$1542,88 +
periculosidade.

CONSULTOR DE VENDAS
--- Apresentação de produto e serviço
para o Negócio B2B; Representação
comercial; Campanha de Marketing;
Atendimento a empresários e
5919708
comerciantes; Cadastro de clientes.
Conhecimento básico em informática e
redes sociais; Relacionamento com os
empresários e comerciantes da
cidade.//Candidatos de Ouro Branco.

Comissionado.

5

1º grau
completo

ENCARREGADO DE MANUTENÇAO
DE VEICULOS PESADOS ( ONIBUS )
-- Supervisionar equipe da área técnica.
Realizar manutenção técnica,
identificando problemas elétricos,
eletrônico, mecânico, hidráulico em
máquinas pesadas de médio e grande
2º grau
06 Meses
porte (ônibus). Fazer planejamento de
Técnico.
de
5919539 manutenção, organizar, controlar as
1
( Mecânica,
A Combinar
experiência
atividades do dia a dia da equipe. Efetuar
Mecatrônica
na CTPS.
manutenção preventiva e corretiva,
ou Eletrônica).
visando minimizar o tempo não produtivo
dos equipamentos. Ensino Técnico na área
de Mecânica, Mecatrônica ou Eletrônica.
Desejável conhecimento com elétrica.
//Candidatos de Ouro Branco, cons.
Lafaiete e Congonhas.//CNH”B”

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
-- CARREGAMENTO E MOVIMENTAÇAO
DE CARGAS. OPERAÇÃO DE
CARREGADEIRA OU EQUIPAMENTOS
DE MINERAÇÃO
SEMELHANTES.//
CNH”D”//CANDIDATOS DE Ouro
Branco/ Cons. Lafaiete e Congonhas.

06 Meses
de
10
experiência
na CTPS.

$2619,00

MOTORISTA DE CAMINHAO
BASCULANTE -- OPERAÇÃO DE
CAMINHÕES BASCULANTES NA USINA
06 Meses
GERDAU OURO BRANCO. EXERCE
de
5919774
8
ATIVIDADE REMUNERADA NA
experiência
CNH.//Candidatos de Ouro Branco;
na CTPS.
Cons. Lafaiete e Congonhas.// CNH”D”
.

$1839,00

ATENDENTE DE FARMACIA –
BALCONISTA. -- Vendem mercadorias
em estabelecimentos do comércio
varejista ou atacadista, auxiliando os
clientes na escolha. Registram entrada e
saída de mercadorias. Promovem a venda
de mercadorias, demonstrando seu
06 Meses
funcionamento, oferecendo-as para
de
1º grau
5920518
1
degustação ou distribuindo amostras das
experiência completo.
mesmas. Informam sobre suas qualidades
na CTPS.
e vantagens de aquisição .Expõem
mercadorias de forma atrativa, em pontos
estratégicos de vendas, com etiquetas de
preço. Prestam serviços aos
clientes. candidatos de ouro
branco.//1º grau completo.

$1200,00

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES
E CABOS TELEFONICOS. ---Instalação,
manutenção e remoção de internet na
06 Meses
residência do cliente. Conhecimento na
de
1º grau
5920622
2
área de instalação de internet
experiência completo
fibra. Candidatos de ouro branco,
na CTPS.
conselheiro Lafaiete e Congonhas.
CNH"B" //1º GRAU COMPLETO.

$1205,00

5919788

CARPINTEIRO -- Aceita PCD
// Executar os serviços de carpintaria,
conforme instruções recebidas do
5921070 respectivo encarregado. Trabalhar em
Capanema ( Itabirito MG )// Vagas
para candidatos de Ouro Branco. (
Alojamento ).

06 Meses
de
35
experiência
na CTPS.

$1700,00

PEDREIRO --- Aceita PCD // Executar
os serviços de concreto, acabamento,
preparação, assentamento, nivelamento,
06 Meses
conforme projeto e instruções recebidas
de
5921083
11
pelo respectivo Encarregado. //Trabalhar
experiência
em Capanema ( Itabirito MG )Vagas
na CTPS.
para candidatos de Ouro Branco (
ALOJAMENTO ).

$1700,00

LAVADOR DE ONIBUS. --- Irá atuar na
lavagem e higienização de veículos
(ônibus, micro-ônibus e van). Deverá
Com
Desejável 1º
5921165 também limpar e higienizar bancos,
1 experiência grau
painéis e fazer a lavagem e secagem da
na área.
completo.
parte interna e externa do veículo. // Vaga
para candidatos de Ouro Branco.

A Combinar.

FERRAMENTEIRO -- Receber e
inspecionar os materiais, peças,
ferramentas e EPI’s;
Armazenar as peças, ferramentas,
separando-as por tipos e capacidades;
Solicitar à chefia imediata a reposição de
ferramentas e materiais danificados;
Distribuir e controlar e inspecionar
ferramentas, materiais peças e EPI’s;
06 Meses
Controlar estoque mínimo da
de
1º grau
5922330
1
ferramentaria; Comissionar e acompanhar
experiência completo.
o início da operação dos equipamentos
na CTPS.
instalados; Manter limpo e organizado o
ambiente de trabalho; Trabalhar em
conformidade com normas e
procedimentos técnicos, administrativos
qualidade segurança, Higiene, saúde e
preservação ambiental.// Candidatos de
O. Branco e Cons. Lafaiete// 1º grau
completo.

A Combinar.

PINTOR INDUSTRIAL --- Preparar as
superfícies a serem pintadas; Preparar as
tintas a serem aplicadas; Aplicar tintas
nas superfícies preparadas, utilizando
rolo, trinchas, pincéis e compressor;
06 Meses
Transportar os materiais que serão
de
1º grau
5922345
2
utilizados em sua atividade; Trabalhar em
experiência completo.
conformidade com normas e
na CTPS.
procedimentos técnicos, administrativos,
qualidade, segurança, saúde e
preservação ambiental."// Candidatos de
O. Branco e Cons. Lafaiete.

A Combinar

SERVENTE DE PEDREIRO
--- Preparam canteiros de obras, limpando
a área e compactando solos. Efetuam
manutenção de primeiro nível, limpando
máquinas e ferramentas, verificando
condições dos equipamentos e reparando
eventuais defeitos mecânicos nos mesmos.
06 Meses
Realizam escavações e preparam massa
de
5922442
5
de concreto e outros materiais. Realizam
experiência
transporte manual de ferramentas e
na CTPS.
equipamentos. Trabalhar em
conformidade com normas e
procedimentos técnicos, administrativos,
qualidade, segurança, saúde e
preservação ambiental.// Candidatos de
O. Branco e Cons. Lafaiete.
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A Combinar.

