
Agência 

FGTAS/Sine
Endereço Nº de vagas 

Exemplos de 

vagas

Faixa salarial 

das vagas
Atividade Observação Parceiros

Alegrete
Praça Getúlio 

Vargas, 46
138

Bagé
Rua Tupi 

Silveira, 1720
40

Divulgação de 

cursos
Senac

Bento Gonçalves
Rua Marechal 

Floriano, 142
15



Cachoeirinha

Av. Flores da 

Cunha, 2209 - 

Parada 54

108

Seleção às 13h 

para 50 vagas de 

operador de 

frente de caixa, 

auxiliar de 

depósito, 

empacotador, 

repositor de 

mercadorias e 

auxiliar de 

limpeza.       

Também há 

vagas em sistema 

para armazenista, 

atendente de 

mesa, auxiliar 

contábil, auxiliar 

de cozinha, 

auxiliar de 

escritório, 

auxiliar de 

logística, 

confeiteiro, 

copeiro, 

empacotador a 

mão, encanador, 

fiel de depósito, 
Canguçu

Rua General 

Câmara, 1223
13



Canoas Rua Ipiranga, 140 58

auxiliar de 

estoque, auxiliar 

de limpeza, 

auxiliar de 

pessoal, 

cozinheiro geral, 

eletricista de 

instalações, 

faturista, fiscal de 

caixa, instalador 

de som e 

acessórios de 

veículos, 

jardineiro, 

motorista 

carreteiro, 

nutricionista, 

representante 

técnico de 

vendas, 

supervisor de 

segurança 

patrimonial, 

técnico em 

nutrição, 

vendedor de 

comércio 
Caxias do Sul

Av. Júlio de 

Castilhos, 1478
85



Esteio
Rua Dom Pedro, 

597 - sala B
14

auxiliar de 

manutenção 

predial, auxiliar 

de marceneiro, 

auxiliar mecânico 

de ar 

condicionado, 

soldador, 

vendedor de 

informações 

comerciais, 

vendedor interno 

e vendedor 

pracista

Participação da escola 

profissionalizante 

Unipacs 

Unipacs 

Estrela
Rua 13 de Maio, 

298
26

Frederico 

Westphalen

Rua Monsenhor 

Vitor Batistela, 

576

8



Montenegro
Rua Ramiro 

Barcelos, 1640
8

Das 8h às 11h: Senai 

recebe inscrições para 

Programa de 

Aprendizagem da John 

Deere 2017. São 30 

vagas para montador 

multifuncional de 

tratores agrícolas.                       

Das 8h às 11h30 e das 

13h às 15h: CIEE 

recebe inscrições para 

três vagas de aprendiz 

para auxiliar 

administrativo.               

Das 9h às 10h e das 15h 

às 16h: Prefeitura 

Municipal orienta para 

realização de matrícula 

em 140 vagas de cursos 

EAD gratuitos do 

Pronatec.                     

14h: Palestra com o 

professor Diego 

Kossmann do Senac 

com o tema "Educação 

e transformação social: 

o mercado de trabalho e 

Senai, CIEE, 

Prefeitura 

Municipal e 

Senac



Palestra com o 

professor Diego 

Kossmann sobre 

Educação e 

transformação social  - 

mercado de trabalho e a 

importância da 

qualificação 

profissional

SENAC

Novo Hamburgo
Rua Lima e Silva, 

230
85

arte-finalista, 

auxiliar de 

escrituração 

fiscal, auxiliar de 

linha de 

produção, 

churrasqueiro, 

cuidador de 

idosos, operador 

de grua (móvel), 

técnico 

eletrônico, 

vendedor porta a 

porta e vendedor 

pracista

Oficina sobre a função 

de assistente 

administrativo e 

palestras

QI e 

Informatize



Passo Fundo
Av. Brasil Leste, 

631
42

Delegado Regional do 

Trabalho Rodrigo 

Marques palestrará 

sobre a inserção no 

mercado de trabalho e 

fornecerá orientações e 

dicas sobre currículo e 

comportamento em 

entrevistas de emprego

Pelotas
Rua General 

Osório, 602
90

Palestra sobre 

elaboração de currículo, 

pesquisa de vagas e 

estratégias para o 

momento da entrevista

Porto Alegre - 

Azenha

Av. Dr. Carlos 

Barbosa, 618
31

auxiliar de 

confeitaria, 

balconista, 

encarregado de 

supermercado, 

porteiro e técnico 

em edificações



Porto Alegre - Centro
Rua José 

Montaury, 31
101

Entrevistas para 

101 vagas de 

auxiliar 

administrativo, 

atendente de 

balcão de café, 

camareira de 

hotel, garçom, 

costureira, 

auxiliar de 

lavanderia, 

auxiliar de 

cozinha, técnico 

de enfermagem, 

consultor de 

vendas, vendedor 

interno, 

motofrentista, 

mecânico de 

manutenção de 

motores a diesel, 

engenheiro de 

manutenção 

eletrônica, 

auxiliar de 

estoque, 

montador de 

R$ 937 a R$ 

3.000

Palestras sobre o mundo 

do trabalho: 9h15 - O 

Mundo do Trabalho, 

uma viagem no tempo

10h15 - O mercado de 

trabalho atualmente

11h15 - Imagem é 

tudo?! Atenção aos 

cuidados pessoais!

13h15 - Entrevista de 

emprego, melhorando 

seu desempenho

14h15 - Como lidar 

com o estresse? 

Técnicas de Respiração, 

visualização e 

meditação

15h15 - Concluí a etapa 

escolar e agora? O 

mundo é de escolhas, 

defina o seu propósito!

Interessados 

podem se 

inscrever, de 

segunda à quarta-

feira, das 13h às 

16h, por telefone 

(3228-5855 - 

ramal 247) ou 

pessoalmente, na 

sala da Psicologia, 

localizada no 

segundo andar da 

unidade, até o dia 

10 de agosto. É 

necessário 

apresentar Carteira 

de Trabalho

Serviço de 

Psicologia da 

Agência 

FGTAS/Sine

Porto Alegre - 

TudoFácil Zona Sul

Av. Wenceslau 

Escobar, 2666
1

encarregado de 

expedição

Porto Alegre - 

TudoFácil Centro 

Rua Borges de 

Medeiros, 521



Rio Grande
Rua Marechal 

Floriano, 248
475

Cadastro para vagas do 

curso de aprendizagem 

que inicia dia 17 de 

agosto no Senac

Sesi, Sest, 

Senac e Senat

Rolante
Av. Borges de 

Medeiros, 1469
11

Santa Cruz do Sul

Rua Marechal 

Floriano Peixoto, 

907

53

Atividade de 

formatação de currículo 

e comportamento em 

entrevista

CIEE, Senac e 

Senai

Santa Maria
Rua Silva Jardim, 

1994
69

Apresentação do Projeto 

Jovem Coletivo da Coca-

Cola

Santa Rosa
Av. Rio Branco, 

634
19

Oficina de 

sensibilização para a 

escolha profissional 

com representante do 

curso de Psicologia da 

Unijuí, às 9h, e às 

10h30.

São Borja

Rua Cândido 

Falcão, 1077 - 2º 

andar

3

Palestras no salão de 

eventos do Senac sobre 

os temas: Programa 

Jovem Aprendiz, 

mercado de trabalho e 

jovem trabalhador

Senac



Santana do 

Livramento

Av. Tamandaré, 

2256
37

atendente de 

lanchonete, 

cobrador externo, 

motorista de 

automóveis, 

operador de 

negócios e 

trabalhador no 

cultivo de uva de 

vinho e suco

São Lourenço do Sul

Rual Almirante 

Abreu, 391 - sala 

4

2



Três Coroas
Rua Luiz Volkart, 

115
34

Das 9h às 13h: 

realização de testes 

vocacionais com a 

Faccat.                      

Das 10h às 11h: oficina 

Meu primeiro currículo 

com representante do 

CIEE.                             

Das 9h às 14h: 

divulgação de vagas e 

realização de cadastros 

para contratações com o 

Senai.  Das 9h às 16h: 

realização de cadastro 

de jovens para vagas de 

Menor Aprendiz e 

estágio com o CIEE.    

CIEE, Senai e 

Faccat

Uruguaiana
Rua Flores da 

Cunha, 1865
8

8h45: palestra sobre 

formatação de currículo, 

qualificação e 

competências 

comportamentais           

9h25: palestra sobre 

entrevista de emprego e 

inteligência emocional

Senac

Vacaria
Rua Marechal 

Floriano, 463
13



Veranópolis
Av. Pinheiro 

Machado, 883
20

Recebimento de 

inscrições para cursos 

gratuitos como o de 

preparação profissional 

da Escola Instituto Mix 

e divulgação de vagas 

de estágio e inscrições 

com o CIEE.

Escola Instituto 

Mix

TOTAL - 1607 - - -


