
VAGAS SINE DE OURO BRANCO 

Código 
da Vaga 

27/01/2022   Ocupação e Observações Nº de 
vaga
s 

Experiênci
a  

Escolaridade Mínima Salário 
Mensal 

596973
8 

CHURRASQUEIRO – 3 meses de 
experiência na CTPS// Atendimento ao 
público; Atender demanda de pedidos; 
preparar os alimentos, organizar local de 
trabalho; controlar desperdícios; demonstrar 
competências pessoais; minimizar riscos de 
contaminação; verificar qualidade dos 
alimentos; manipular alimentos in natura; 
processar alimentos e afins// Candidatos de 
Ouro Branco. 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

 
A 
combinar 

597423
1 

AÇOUGUEIRO – 6 meses de experiência 
como açougueiro// Candidatos de Ouro 
Branco. 

1 6 meses de 
experiência 
como 
açougueiro 

 
A 
combinar 

597676
3 

AUXILIAR DE CHAVEIRO – Tem que ter 
CNH"A"// Ensino Médio Completo// Ter 
conhecimento e prática com ferramentas// 
Desejável conhecimento em elétrica 
residencial// Trabalhar de 9 às 19h// 
Candidatos de Ouro Branco. 

1 
 

Ensino Médio 
Completo 

A 
combinar 

600107
9 

GARÇOM – 6 meses de experiência na 
CTPS// Preparar o local de trabalho; reparar, 
organizar e esterilizar os materiais e 
utensílios utilizados no salão; Recepcionar e 

2 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

 
A 
combinar 



acomodar os clientes; Anotar os pedidos 
dos clientes; Fazer o pedido na cozinha e, 
ou, no bar de serviço; Servir alimentos e 
bebidas, sabendo utilizar diversas 
modalidades de serviço; Atender as 
reclamações dos clientes; Recolher o 
pagamento das contas dos clientes; Zelar 
pelos equipamentos e materiais utilizados 
em seu trabalho// Candidatos de Ouro 
Branco. 

603802
0 

ENCARREGADO DE AÇOUGUE – 6 meses 
de experiência na CTPS// Exercer todas as 
atividades da profissão// Candidatos de 
Ouro Branco. 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

 
A 
combinar 

603971
0 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL – 6 meses de experiência na 
CTPS// Tem que ter certificado de 
capacitação de duzentas horas// Ter 
certificado NR-10 atualizado e/ou reciclagem 
quando aplicável// CNH"B"// Ensino 
Fundamental Completo// Exercer atividades 
da profissão// Disponibilidade para trabalhar 
de turno// Trabalhar em Várzea do 
Lopes//Candidatos de Ouro Branco, 
Conselheiro Lafaiete e Congonhas. 

4 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

$1682,3
1 

604536
6 

AJUDANTE DE OBRAS – Serão duzentas 
vagas, sendo que destas, trinta serão com 
contrato intermitente// Não exige 
experiência// Ensino Fundamental// Auxiliar 

200 
 

Ensino 
Fundamental 

$1238,6
0 



nas atividades de produção específicas de 
cada área, bem como, efetuar tarefas de 
limpeza, transporte e manuseio de peças; 
manejo de materiais equipamentos de 
limpeza; Normas, Procedimentos e 
Instruções de Trabalho específicas; 
equipamentos de proteção no trabalho; 
Candidatos de Ouro Branco. 

604562
4 

PEDREIRO DE MATERIAL REFRATÁRIO 
–  CONTRATO INTERMITENTE (TRINTA 
VAGAS)// 6 meses de experiência na 
CTPS// Ensino Fundamental// Ser 
qualificado para as operações em máquinas 
e equipamentos// Ter conhecimento em 
leitura de trena, nível; Leitura e interpretação 
de desenhos; Manuseio de vibradores 
elétricos e pneumáticos// Executar trabalhos 
de demolição e montagem do revestimento 
refratário em equipamentos de todas as 
áreas de trabalho, efetuando os serviços 
com maior eficácia e qualidade, de acordo 
com os procedimentos operacionais e 
técnicos estabelecidos pela Empresa// 
Candidatos de Ouro Branco. 

2 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

$1891,1
7 

604799
0 

MARTELETEIRO – 6 meses de experiência 
na CTPS// Executar trabalhos de perfuração 
e demolição com martelete e/ou perfuratriz, 
operando seus comandos, a fim de realizar 
aberturas para execução de detonações 
seguindo as especificações  técnicas  e 

4 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

 
$1740,3
0 



as  normas de segurança; 
Inspecionar  as  condições 
operacionais  dos  equipamentos  e  prepara
r o local de trabalho; Efetuar    manutenção 
de primeiro nível, limpando  o martelete e 
afiando suas hastes; Interpretar informações 
sobre o plano de perfuração e ou demolição; 
Marcar furo de perfuração e posicionar 
equipamentos de perfuração; Inspecionar 
visualmente condições operacionais dos 
equipamentos. Conferir painel de Controle 
dos equipamentos; Realizar o controle de 
materiais e equipamentos, quando 
necessário; Avaliar visivelmente desgaste 
de componentes// Candidatos de Ouro 
Branco e Conselheiro Lafaiete. 

605259
2 

MOTORISTA DE CAMINHÃO – 6 meses de 
experiência na CTPS// CNH “D"// Ensino 
Médio Completo// Conduzir e manobrar 
veículos automotores, caminhões, pipa, 
munck e comboio, destinados ao transporte 
de passageiros e cargas; Dirigir o veículo 
observando as normas de trânsito; Atender 
as solicitações de entrega de material     e 
máquinas; Garantir a entrega das 
solicitações em tempo hábil; Zelar pela 
manutenção do veículo; Zelar pelos 
passageiros dos veículos; Zelar pela carga 
transportada; Apoiar na mobilização e 
desmobilização do caminhão; Auxiliar nas 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino Médio 
Completo 

$1427,7
9 



atividades de almoxarifado// Candidatos de 
Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. 

605268
4 

OPERADOR DE MÁQUINAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL – 6 meses de 
experiência na CTPS// CNH “B"// Ensino 
Fundamental Completo// Ter treinamentos e 
cursos conforme NR 10 e NR12// Operar 
carregadeira Dumper, acionando os 
comandos de marcha e direção, 
conduzindo-o em trajeto indicado, para 
movimentação de materiais de apoio a área 
de trabalho; Operar e manusear máquinas; 
Operar retroescavadeira Movimentação de 
materiais diversos, nivelamento de solo, 
terraplanagem, desagregação de terra, 
escavação e extração de materiais, aterro e 
bota fora, a curta e longa distância; Realizar 
limpeza e manutenção periódica de 
máquinas e do veículo deixando aptos e em 
boas condições de operação seguindo a 
recomendação do plano de manutenção do 
equipamento; Aplicar medidas de segurança 
do trabalho e de proteção ao 
meio     ambiente; Acompanhar serviços de 
limpeza na obra; Utilizar os EPIs de forma 
adequada // Candidatos de Ouro Branco e 
Conselheiro Lafaiete. 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

$1740,3
0 

606873
9 

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO 
PESADO COM MUNK – CNH"C, OU D, OU 
E"// Desejável um ano de experiência na 

1 Desejável 
um ano de 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

A 
combinar 



CTPS// Ensino Fundamental Completo// 
Executar as atividades da área, Executar e 
registrar a inspeção pré-operacional do 
veículo antes de colocá-lo em operação// 
Candidatos de Ouro Branco, Conselheiro 
Lafaiete e Congonhas.  

experiência 
na CTPS 

606900
1 

SOLDADOR MULTIPROCESSO – 6 meses 
de experiência na CTPS// Ensino Médio// 
Soldar utilizando equipamentos apropriados 
de solda TIG, MIG e ER, regulando a 
máquina, vazão de gás refrigeração da 
pistola e ajustes da mesma, temporizador de 
vazão de gás, de acordo com o material a 
ser soldado (aço carbono, alumínio, 
magnésio, cobre, níquel, titânio e aço 
inoxidável). Executam, atendem e buscam 
atualização contínua a normalização interna 
da qualidade, meio ambiente e segurança e 
saúde ocupacional// Candidatos de Ouro 
Branco. 

3 
  

A 
combinar 

606905
5 

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – 6 
meses de experiência na CTPS// CNH"B"// 
Curso Técnico em Elétrica Completo// 
Executar serviços de instalação de tomada 
de luz, luminárias, extensão de fio, troca de 
lâmpada, fios queimados; reparar pequenos 
defeitos elétricos, etc.: executar trabalhos de 
iluminação nas diversas áreas dos canteiros 
da obra e manutenção das instalações 
elétricas, efetuando instalações de quadros 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Curso Técnico 
em Elétrica 
Completo 

A 
combinar 



de comando e dispositivos elétricos em 
motores e máquinas industriais, bombas, 
etc., bem como pequenos reparos elétricos 
e acompanhar os serviços em alta e baixa 
tensão, utilizando-se para tanto, de 
ferramentas e aparelhos apropriados, tais 
como: megaciclos, voltímetros, fios, chaves, 
isolantes e outros, obedecer rigorosamente 
às normas e instruções de proteção 
individuais baixadas pelo setor de 
segurança do trabalho. Executam, atendem 
e buscam atualização contínua a 
normalização interna da qualidade, meio 
ambiente e segurança e saúde ocupacional// 
Candidatos de Ouro Branco. 

606923
6 

MECÂNICO MONTADOR – 6 meses de 
experiência na CTPS// Ensino Médio// 
Preparar, regular e operar máquinas-
ferramenta que usinar peças de metal e 
compósitos, controlar os parâmetros e a 
qualidade das peças usinadas aplicando 
procedimentos de segurança às tarefas 
realizadas. Interpretar processo de 
fabricação; realizar manutenção de primeiro 
nível; regular máquina. Interpretar plano de 
operações; executar processo de usinagem; 
controlar qualidade do produto no processo 
(visual e dimensional); corrigir imperfeições 
da ferramenta (desgaste e quebra); 
maximizar o rendimento da máquina e 

3 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino Médio A 
combinar 



registrar o lote de peças. Verificar a validade 
da calibração do instrumento; verificar 
calibração do instrumento; controlar 
dimensionalmente as peças; calibrar 
ferramenta; ajustar parâmetro da máquina; 
controlar a qualidade da peça usinada 
conforme padrão estabelecido. Utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI) e 
de proteção coletiva (EPC); cumprir normas 
de segurança; inspecionar condição de 
equipamentos e ferramentas; manter ordem 
e limpeza no local de trabalho; identificar 
necessidades de manutenção; manter em 
condições adequadas os equipamentos de 
içamento; operar equipamentos de içamento 
conforme normas e procedimentos; avaliar a 
qualidade dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) e de proteção coletiva 
(EPC); prestar primeiros socorros conforme 
procedimentos; propor soluções para 
eliminar situações de risco de segurança. 
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional// 
Candidatos de Ouro Branco. 

606960
8 

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 
MECÂNICA DE SISTEMAS 
OPERACIONAIS – 6 meses de experiência 
na CTPS// Curso Técnico em Mecânica 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Curso Técnico 
em Mecânica 
Completo 

A 
combinar 



Completo// Coordena e executa as 
atividades do trabalho juntamente com sua 
equipe de montagem, comunica a seus 
superiores de não conformidades do 
serviços executados sugerindo soluções, 
recebe encargos de solução de problemas 
técnicos; com bons conhecimentos de 
materiais, ferramentas e equipamentos 
usados em montagens e processos de 
soldagem. Executam, atendem e buscam 
atualização contínua a normalização interna 
da qualidade, meio ambiente e segurança e 
saúde ocupacional// Candidatos de Ouro 
Branco. 

607037
0 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 6 meses de 
experiência na CTPS// Ensino Médio 
Completo// Ter prática em informática// Tem 
que ter experiência com notas fiscais, 
computação, experiência com caixa, arquivo 
de documentos, enviar e receber e-mail, 
scanear documentos// Ter experiência com 
movimentação de caixa// Ter experiência 
com cotação e acerto com fornecedores// 
Tem que ter experiência em gerenciar 
equipe de trabalho// trabalhar de 2ª a 6ª - 7 
às 17:30h e sábado - 7 às 12h// Candidatos 
de Ouro Branco. 

2 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino Médio 
Completo 

A 
combinar 

607037
5 

VENDEDOR - no comércio de 
mercadorias – Tem que ter experiência em 
vendas e atendimento ao público (desejável 

4 Ter 
experiência 
em vendas 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

A 
combinar 



que tenha experiência com vendas em 
material de construção)//Ensino 
Fundamental Completo// Ter experiência 
com movimentação de caixa// Ter prática 
em informática// trabalhar de 2ª a 6ª - 7 às 
17:30h e sábado - 7 às 12h// Candidatos de 
Ouro Branco. 

e 
atendiment
o ao público 

607303
6 

REPOSITOR/PROMOTOR DE VENDAS 
– Sem experiência// CNH"A" e moto própria// 
Ensino Médio Completo// Fazer reposição 
de produtos nos pontos de venda// 
Candidatos de Ouro Branco.  

1 
 

Ensino Médio 
Completo 

$1201,6
1 

607322
7 

AUXILIAR TÉCNICO I – VAGA 
TEMPORÁRIA// CNH"B"// Desejável um ano 
de experiência na CTPS// Ter o Curso 
Técnico em elétrica, ou Mecânica, ou 
Eletroeletrônica, ou Eletromecânica 
(concluído ou cursando)// Exercer 
manutenção 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. 

2 Desejável 
um ano de 
experiência 
na CTPS 

Curso Técnico 
em elétrica, ou 
Mecânica, ou 
Eletroeletrônica
, ou 
Eletromecânica 
(concluído ou 
cursando) 

$1400,0
0 + 
periculo-
sidade 

607575
7 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Aceita 
PCD - pessoa com deficiência// 6 meses de 
experiência na CTPS// CNH"D"// Ensino 
Fundamental Completo// Tem que ter 
disponibilidade de horário para trabalhar// 
Tem que ter o curso de operação de 

1 6 meses de 
experiência 
na CTPS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

$1757,7
1 



empilhadeira// Movimentar cargas com 
empilhadeira// Candidatos de Ouro Branco, 
Conselheiro Lafaiete e Congonhas. 

 


