Agência
FGTAS/Sine
Alegrete
Arroio do Meio

Local de
realização do
EmpregarRS
Praça Getúlio
Vargas, 46
Rua Dr. João
Carlos Machado,
879

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

33
9

2

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Agência
FGTAS/Sine

Bagé

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Tupi Silveira,
1720

Nº de
vagas

52

Exemplos de
vagas
empregada
doméstica,
cozinheiro para
restaurante ,
auxiliar de
cozinha,
vendedor,
confeiteiro,
vendedor de
livros, atendente
de balcão,
auxiliar de linha
de produção
(PCD), operador
, encarregado
administrativo,
saladeiro,
mecânico de
manutenção,
atendente de
lojas, vendedor,
carpinteiro,
trabalhador
rural, tratorista,
técnico de
segurança do
trabalho,

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

3

Escola Capacitar,
Fazenda Esperança e
Univesidade da
Região da Campanha

3

Divulgação de
cursos e palestras

Agência
FGTAS/Sine

Bento Gonçalves

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Marechal
Floriano, 142

Clube União
Caçapavana - R.
Caçapava do Sul
15 de Novembro,
84
Cachoeira do Sul

Rua Major
Ouriques, 1552

Nº de
vagas

45

44

6

Exemplos de
vagas
abatedor de
aves, linha de
produção,
soldador,
serralheiro,
farmacêutico
abatedor de
aves, linha de
produção,
soldador,
serralheiro,
farmacêutico
vendedor

Nº de empresas
participantes

Parceiros

3

10

3

Ciee, Senac, ACIC,
Prefeitura Municipal e
Perfil RH

Nº de parceiros

Programação

3

Oficinas e palestras

5

Abertura, talk show,
palestras e
entrevistas

Agência
FGTAS/Sine

Cachoeirinha

Local de
realização do
EmpregarRS

Ginásio de
Esportes da
Fiergs/Sesi

Nº de
vagas

114

Exemplos de
vagas
alimentador de
linha de
produção(20),
analista
financeiro
fiscal(02)
analista de
recursos
humanos(01),
auxiliar de
limpeza(noturno
)(05),
balconista(10),
empacotador a
mão(10),gerente
de
produção(01),
motorista
entregador(02),
operador de
caixa(10),
operador de
maquinas fixas
em geral(50),
promotor de
vendas(02),vend

Nº de empresas
participantes

4

Parceiros

FIERGS/SESI /
FECOMÉRCIO/SEN
AC

Nº de parceiros

Programação

2

Oficinas sobre
elaboração de
currículo e
entrevista de
emprego

Agência
FGTAS/Sine

Camaquã

Local de
realização do
EmpregarRS
Av. Olavo
Moraes, 969

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

25

Campo Bom

Av. dos Estados,
902

15

Canguçu

Rua General
Câmara, 1223

5

Nº de empresas
participantes

1

atendente de
farmacia,
assistente
administrativo,
atendente de sac,
serviços gerais,
cozinheiro,
garçom, auxiliar
de limpeza;
vendedor;
operador de
caixa, casal
caseiro

5

0

Parceiros

Câmara Municipal de
Vereadores e Senac

Nº de parceiros

Programação

2

Palestra sobre
Direito do
trabalhador às 9h15
e Técnicas de
entrevistas às 14h

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Canoas

Rua Ipiranga, 140

180

Capão da Canoa

Av. Peri, 1766

120

Exemplos de
vagas
açougueiro,
ajudante de
açougueiro,
atendente de
lanchonete,
auxiliar de
limpeza, auxiliar
de padeiro,
consultor de
vendas,
eletricista,
gesseiro,
marceneiro,
marmorista,
montador de
móveis,
motorista,
operador de
caixa, pintor
operador de
caixa,auxiliar de
limpeza,atendent
e de
padaria,atendent
e no setor de
hortifruti,açougu
eiro,repositor,
empacotador.

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

1

Senac

1

Palestra sobre o
mercado de trabalho

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Capão do Leão

Av. JK Oliveira,
111 A

11

empregado
doméstico e
motorista
carreteiro

Capela de
Santana

Câmara de
Vereadores

7

auxiliar de linha
de produção

5

biomedica,
montador de
móveis,
vendedor
externo,
vendedor
interno,
motorista

Carazinho

Av. Flores da
Cunha, 1673

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

2

Prefeitura Municipal e
Câmara de Vereadores

2

Palestras

5

Acic, CDL,
Sest/Senat/Senac,
Hospital, Prefeitura,
Secretaria da
Educação e Crea

8

Bate-papo

Agência
FGTAS/Sine

Carlos Barbosa

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Dr. Carlos
Barbosa, 209

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

41

auxiliar de linha
de produção,
babá, balconista,
consultor de
vendas,
controlador de
pragas,
empregado
doméstico,
impressor de
ofset, instalador
de alarme,
marceneiro,
motorista
carreteiro,
operador de
caldeira,
ordenhador e
representante
comercial.

2

Creas

1

Orientação sobre
entrevista

Agência
FGTAS/Sine

Caxias do Sul

Local de
realização do
EmpregarRS

Av. Júlio de
Castilhos, 1478

Nº de
vagas

61

Exemplos de
vagas
alinhador de
pneus, assistente
administrativo,
atendente
balconista,
auxiliar de
contabilidade,
auxiliar técnico
de engenharia,
bombeiro civil,
borracheiro,
consultor de
vendas,
cozinheiro geral,
eletrotécnico,
frentista,
mecânico de
equipamentos
industriais,
mecânico de
instalações
industriais,
operador de
caixa, operador
de máquinasferramenta
convencionais,

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

5

Sesc, Senai, Sebrae e
Instituto Mix

4

Palestras e
treinamentos

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas
vendedor,
técnico agrícola,
safrista,
operador de
empilhadeira e
auxiliar de
serviços

Cruz Alta

Rua General
Câmara, 910

10

Dom Pedrito

Rua Bernardino
Ângelo, 1044

13

Erechim

Rua Itália, 299

10

aux de
produção, op. de
caixa, repositor,
atendente de
padaria

Nº de empresas
participantes

2

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Ministério do
Trabalho

1

Orientações sobre
leis trabalhistas

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Esteio

Rua Dom Pedro,
597 sala B

8

Estrela

Rua 13 de Maio,
298

10

Frederico
Westphalen
Garibaldi

Rua Monsenhor
Vitor Batistela,
576
Rua Irmão José
Simon, 390

Exemplos de
vagas
auxiliar
administrativo,
auxiliar
financeiro, chefe
de serviço de
limpeza,
costureiro,
cozinheiro,
encanador,
mecânico
montador,
oficial de
serviços gerais e
soldador
operadora de
caixa, repositor,
auxiliar de linha
de produção,
vendedor

Nº de empresas
participantes

1

14
20

auxiliar de
produção

2

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Unipacs

1

Verificação de
pressão arterial e
IMC

Cras

1

Bate-papo

INSS, CIEE e SENAC

3

Palestras

Cras, Cic e Apeme

3

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Gravataí

Av. Benjamin
Constant, 100

154

Guaíba

Auditório da
Prefeitura

33

Ibirubá

Rua Firmino de
Paula, 961

7

Exemplos de
vagas
produção;
operador de
empilhadeira;
repositor;
operador de
caixa
vigilante,
auxiliar de
cozinha,
açougueiro,
estoquista,
mecânico de
suspensão,
oficial de
serviços gerais
de manutenção
de edificação
operador jato de
granada,
soldador, pintor,
auxiliar de linha
de produção,
auxiliar de
limpeza e
auxiliar
administrativo

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Faculdades QI e
Prefeitura Municipal

2

Palestras

3

Agência
FGTAS/Sine

Ijuí

Lagoa Vermelha

Lajeado

Local de
realização do
EmpregarRS
Rua Ernesto
Alves, 229

Av. Afonso Pena,
36

Rua Júlio de
Castilhos, 478

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

12

cozinheiro,
garçom, auxiliar
de limpeza,
atendente de
balcão,

2

Unijuí

1

Bate-papo

Prefeitura Municipal,
Câmara da Indústria e
Comércio e Sindicato
da Indústria,
Comércio, Construção
e do Mobiliário

4

Palestras e debates

10

serviços gerais

0

38

auxiliar de linha
de produção,
conferente,
auxiliar de
depósito,
motorista, fiscal
de prevenção de
perdas e jovem
aprendiz

3

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Montenegro

Rua Ramiro
Barcelos, 1640

26

Nova Prata

Rua Henrique
Lenzi, 416 sala 1

5

Exemplos de
vagas
auxiliar linha de
produção,
torneiro
mecânico,
analista de
desenvolviment
o de sistemas,
programador de
processamento
de dados,
auxiliar de
cozinha,
garçom,
recepcionista
atendente, caixa
no serviço de
alimentação e
oficial serviços
gerais
auxiliar de linha
de produção

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

5

CIEE, SENAI,
SENAC

3

Bate-papo

1

UCS, Ciee e Cras

3

Bate-papo

Agência
FGTAS/Sine

Novo Hamburgo

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Lima e Silva,
230

Nº de
vagas

30

Exemplos de
vagas
assistente de
vendas,
atendente de
balcão, auxiliar
de escrituração
fiscal, auxiliar
de linha de
produção,
auxiliar de
segurança,
bamburista,
cilindrista de
borracha,
instalador de
sistemas
eletroeletrônicos
, mecânico de
manutenção,
operador de
caixa, operador
de prensa,
operador de
vendas (PcD),
pintor industrial,
revisor de
qualidade de
calçados,

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

6

Informatize

1

Divulgação de
cursos

Agência
FGTAS/Sine

Osório

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Barão do Rio
Branco, 381

Nº de
vagas

83

Exemplos de
vagas
auxiliar de
cozinha;
atendente de
loja; balconista
de crediário;
auxiliar
administrativo;
cozinheiro geral;
recepcionista de
crediário;
porteiro; vigia;
auxiliar de
confeiteiro;
atendente de
pedágio;
supervisor
comercial;
professor
educação
infantil; auxiliar
desenvolviment
o infantil;
auxiliar de
vidraceiro;
vendedor
interno; auxiliar
de linha de

Nº de empresas
participantes

2

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Agência
FGTAS/Sine
Pantano Grande

Local de
realização do
EmpregarRS
Rua Valdo
Machado de
Oliveira, 177

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

1

vendedor interno

Passo Fundo

Av. Brasil Leste,
631

80

Pelotas

Rua General
Osório, 602

96

ajudante de
açougue,
auxiliar de linha
de produção,
caixa,
empacotador,
motorista de
caminhão,
operador de
empilhadeira,
supervisor
comercial
motorista de
carreta,
consultor de
vendas, auxiliar
de cozinha,
garçom,
cozinheiro,
técnico de
enfermagem,
caixa, padeiro,
eletrotécnico,
mecânico,
farmacêutico

Nº de empresas
participantes

2

3

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

9

Palestras

Agência
FGTAS/Sine

Porto Alegre

Local de
realização do
EmpregarRS

IFRS - Campus
Porto Alegre (Rua
Cel. Vicente, 281)

Nº de
vagas

929

Exemplos de
vagas
operador de
telemarketing,
gerente
comercial,
operador de
sistemas de
informática,
servente de
limpeza, auxiliar
de cozinha,
auxiliar de
enfermagem,
recepcionista,
técnico de
enfermagem,
auxiliar e oficial
de manutenção
predial, chefe de
serviço de
limpeza,
camareiro,
garçom, assessor
jurídico, técnico
eletrônico,
administrador de
materiais,
auditor de

Nº de empresas
participantes

22

Parceiros

CIEE, Coach Alzira
Doebber, Maior Valor,
Calabria, CIEE

Nº de parceiros

Programação

5

Orientação
profissional, oferta
de cursos gratuitos
na área de
informática,
cadastramento para
estágio e de
programas de
aprendizagem,
medição de pressão
arterial, sorteio de
bolsa integral para
trabalhador e
cadastro de
trabalhadores
autônomos e
domésticos

Agência
FGTAS/Sine

Rio Grande

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Marechal
Floriano, 248

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

25

ajudante de
açougue,
assistente de
segurança,
atendente de
lanchonete,
atendente de
restaurante,
chapeador,
costureira,
cozinheiro,
gerente de
restaurante,
instalador de
câmeras, oficial
de serviços
gerais,
recepcionista,
vendedor

Nº de empresas
participantes

3

Parceiros

CDL e Faculdades
Anhanguera

Nº de parceiros

Programação

2

Palestras com
psicólogos sobre
comportamento em
entrevistas de
emprego e
elaboração de
currículos

Agência
FGTAS/Sine

Rio Pardo

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Almirante
Alexandrino, 946

Rolante

Av. Borges de
Medeiros, 1469

Santa Cruz do
Sul

Rua Marechal
Floriano Peixoto,
907

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

24

mecânico de
automóveis,
técnico agrícola,
garçom, auxiliar
de cozinha,
recepcionista,
operador de
caixa, motorista,
operador de
máquinas,
consultor de
vendas e
balanceiro

3

30

vendedor,
trabalhador
polivalente na
confecção de
calçados
auxiliar de
produção,
armazenista,
vendedor,
gerente,
doméstica,
auxiliar de
marceneiro e
cozinheiro

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Senac, Senai, Sesi, 6ª
CRE, CIEE, Secretaria
da Saúde

6

Bate-papo

7

1

Agência
FGTAS/Sine

Santa Maria

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Silva Jardim,
1994

Nº de
vagas

207

Exemplos de
vagas
atendente de
lojas, auxiliar de
escritório,
auxiliar de
marceneiro,
açougueiro,
confeiteiro,
costureira,
cozinheiro,
eletricista,
empregador
doméstico,
entregador,
estoquista,
lavador de
automóveis,
monitor,
montador de
móveis, padeiro,
pedreiro,
professor,
repositor,
trabalhador
rural, vendedor,
técnico de
manutenção de
máquina

Nº de empresas
participantes

3

Parceiros

Sesc e Senai

Nº de parceiros

Programação

2

Orientação
profissional e
ofertas de cursos
Ead

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Nº de
vagas

Santa Rosa

Centro Cívico

40

Santana do
Livramento

Av. Tamandaré,
2256

143

Santiago

Rua Bento
Gonçalves, 2165

9

Exemplos de
vagas
auxiliar de
produção,
técnico de
enfermagem,
operador de
máquina,
estoquista e
motorista
trabalhador do
cultivo de uva,
garçom,
camareira e
operador de
caixa
chapista de
lanchonete,
coordenador
pedagógico,
empregado
doméstico,
instrutor
educacional e
peão

Nº de empresas
participantes

Parceiros

5

Senac e Prefeitura
Municipal

7

Secretaria Municipal
de Saúde

Nº de parceiros

Programação

2

13h30 palestra sobre
qualificação no
mercado de trabalho

1

Palestra sobre
prevenção de
acidentes de
trabalho

Agência
FGTAS/Sine

Santo Ângelo

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Marechal
Floriano, 1430

Santo Antônio da Av. Coronel Vitor
Patrulha
Villaverde, 126

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

18

chefe de serviço
de limpeza,
consultor de
vendas,
costureira,
cozinheiro,
eletricista,
empregado
doméstico,
mecânico de
manutenção de
máquina
industrial,
promotor de
vendas,
representante
comercial,
soldador,
técnico de rede,
vendedor

6

serviços gerais

Nº de empresas
participantes

1

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Agência
FGTAS/Sine

São Borja

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Cândido
Falcão, 1077 - 2º
andar

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

9

vendedora,
auxiliar de
estoque,
serviços gerais,
mecânico,
instalador de
antenas

7

São Fracisco de Rua Silva Jardim,
Assis
1477
Rua Pinheiro
São Francisco de
Machado, 10 sala
Paula
4

2

São Gabriel

Av. Júlio de
Castilhos, 46

6

São Jerônimo

Rua Ramiro
Barcelos, 664

4

técnico em
eletrônica,
técnico de
informática,
serviços gerais.
motorista
categoria D,
cozinheiro,
chapista,
atendente de
farmácia,
desossador

2

3

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Agência
FGTAS/Sine

São Leopoldo

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua
Independência,
490

São Lourenço do Rua Almirante
Sul
Abreu, 391 sala 4
São Luiz
Gonzaga

Rua Bento Soeira
de Souza, 2443

Nº de
vagas

50

14

40

Exemplos de
vagas
analista
administrativo,
atendente,
auxiliar de linha
de produção,
biomédico,
cozinheiro,
engenheiro
mecânico,
esteticista,
farmacêutico,
marceneiro,
mecânico,
nutricionista,
operador de
caixa,
recepcionista,
atendente de
loja, fiscal de
caixa, assistente
de prevenção de
perdas
trabalhador rural

Nº de empresas
participantes

1

2

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

Agência
FGTAS/Sine

São Sepé

Sapucaia do Sul
Soledade
Tapejara

Taquara

Local de
realização do
EmpregarRS

Rua Percival
Brenner, 1321

Av. Assis Brasil,
47
Av. Pinheiro
Machado, 617
sala 1
Rua Coronel
Gervásio, 510

Rua Guilherme
Lahn, 1476

Nº de
vagas

4

40
2

Exemplos de
vagas
vendedor
pracista,
vendedor de
comércio,
trabalhador
rural.
operador de
torno cnc
auxiliar de
escritório e
vendedor

Nº de empresas
participantes

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

0

Balcão Sesc

1

Divulgação de
cursos

3

Sesi de Parobé

1

Divulgação de
cursos

24

13

auxiliar de
faturamento,
auxiliar de
limpeza, auxiliar
de linha de
produção,
gerente,
marceneiro,
sapateiro, vigia

Agência
FGTAS/Sine

Torres

Local de
realização do
EmpregarRS

Av. General
Osório, 482 sala 1

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

76

ajudante de
açougue,
atendente de loja
e mercado,
auxiliar de
estoque, auxiliar
de limpeza,
auxiliar de
pessoal,
empacotador,
fiscal de
prevenção de
perdas e
operador de
caixa

Nº de empresas
participantes

1

Parceiros

economista José
Ricardo Nunes

Nº de parceiros

Programação

1

Palestra sobre
empregabilidade,
comportamento e
preparação de
currículo

Agência
FGTAS/Sine

Tramandaí

Três Coroas

Local de
realização do
EmpregarRS

Av. Emancipação,
1405

Rua Luiz Volkart,
115

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

Parceiros

200

auxiliar de
limpeza,
empacotador,
operador de
caixa, operador
de depósito,
operador de
laticínios,
operador de
marcenaria,
auxiliar de
cozinha e
atendente de
mesa

3

SESC , SENAC ,
AGILIDADE RH,
Professora Maiara
Dias

26

atendente,
cozinheiro,
costureira,
faxineiro,
garçom, gerente,
impressor,
montador de
calçados,
trabalhador
polivalente,
vendedor,
auxiliar de linha
de produção

6

Nº de parceiros

Programação

4

Oficina de
elaboração de
currículos, ginástica
laboral e corte de
cabelo

1

Agência
FGTAS/Sine
Três de Maio

Uruguaiana

Vacaria

Local de
realização do
EmpregarRS
Rua Alcy Ramos
Tomasi, 160

Rua Flores da
Cunha, 1865

Rua Marechal
Floriano, 463

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

Nº de empresas
participantes

38

vendedor
interno, auxiliar
financeiro,
motorista
carreteiro,
recepcionista,
atendente de
balcão, operador
de empilhadeira

4

30

ajudante de
embalador,
mecânico de
manutenção de
máquinas,
repositor em
supermercado,
nutricionista,
auxiliar
administrativo,
operador de
caixa, atendente
de padaria e
empregado
doméstico

Parceiros

Nº de parceiros

Programação

4

Palestras e
entrevistas de
emprego, no turno
da manhã, na
Câmara Municipal
dia 26. Atendimento
aos trabalhadores na
Agência
FGTAS/Sine no dia
27/10.

12

6

INSS, IFRS, Câmara
Municipal de
Vereadores, psicóloga
Naira Boldo

Agência
FGTAS/Sine

Local de
realização do
EmpregarRS

Venâncio Aires

Rua Osvaldo
Aranha, 1004

Veranópolis

Av. Pinheiro
Machado, 883

Nº de
vagas

85

10

Exemplos de
vagas
auxiliar de linha
de produção,
costureira,
técnico em
segurança do
trabalho,
trabalhador
polivalente,
vendedor,
revisor de fios,
magarefe
auxiliar de
produção,
operador de
caldeira,
soldador,
porteiro, pintor
geral, técnico
em segurança do
trabalho,
auxiliar
mecânico e
operador de
grua.

Nº de empresas
participantes

Parceiros

2

2

Nº de parceiros

Programação

3

Grupo Motiva e
Escola São Pelegrino

2

Bate-papo e
divulgação de
cursos

Agência
FGTAS/Sine

Viamão

TOTAL

Local de
realização do
EmpregarRS

Av. Bento
Gonçalves, 1181

Nº de
vagas

Exemplos de
vagas

75

ajudante de
açougueiro,
atendente de
lanchonete,
auxiliar de
segurança,
balconista,
ferreiro,
jardineiro,
operador de
caixa, operador
de
retroescavadeira,
pedreiro,
repositor e
servente

3627

Nº de empresas
participantes

2

171

Parceiros

Prefeitura Municipal

Nº de parceiros

Programação

1

Palestra sobre
comportamento em
entrevista de
emprego

99

