
Agência FGTAS/Sine Endereço
Atividades programadas e exemplos de 

vagas oferecidas
Parceiros

Alegrete
Praça Getúlio 

Vargas, 46

Orientações, entrevistas de emprego 

para 40 vagas de eletricista e 1 de caixa 

operador e palestra  sobre o Programa 

Jovem Aprendiz

Senac

Arroio do Meio

Rua Dr. João 

Carlos Machado, 

879

Entrevistas de emprego para analista de 

departamento pessoal, analista de 

suprimentos e operador de produção

Bagé
Rua Marechal 

Floriano, 1431

Encaminhamento para entrevistas de 

emprego para vendedor externo e 

técnico de edificações

Cachoeira do Sul
Rua Major 

Ouriques, 1552

Entrevista de emprego para arte-

finalista às 10h

Cachoeirinha

Av. Flores da 

Cunha, 2209 - 

Parada 54

Entrevistas na Agência para vagas de 

trabalho efetivo como repositor (15 

vagas) e de estágio nas áreas de 

Administração, Análise de sistemas, 

Ciências Contábeis, Publicidade, Direito, 

Ed. Física, Letras, Matemática, 

Pedagogia, Psicologia, Engenharia de 

Produção, e técnicos de Enfermagem, 

Administração, Eletromecânica, 

Segurança do Trabalho e Química

Campo Bom
Av. dos Estados, 

902

Entrevistas de emprego para atendente 

call center (45 vagas), consultor remoto 

(25), auxiliar industrial (3), auxiliar 

industrial (5), auxiliar mecânico (1), 

auxiliar de produção (3), revisor (1), 

cortador de calçados (1), chanfradeira 

de couraça e contraforte (5), auxiliar de 

expedição (2), operador de máquina de 

corte automática (2) e auxiliar industrial 

(3)

Canoas
Rua Ipiranga, 

140
Palestra Unilasalle

Capão da Canoa Av. Peri, 1766 Entrevistas na Agência às 14h

Capela de Santana

Av. Coronel 

Orestes Lucas, 

4135 - sala 102

Entrevista de emprego para técnico de 

rede e vendedor de serviços, além de 

coffee break

Ação Mês do Trabalho



Caxias do Sul
Av. Júlio de 

Castilhos, 1478

Café da manhã e palestras de inserção 

no mercado de trabalho,

capacitação profissional e primeiro 

emprego

Q.I. Faculdade 

Erechim Rua Itália, 299

Entrevistas na Agência para as vagas de 

auxiliar de produção (53 vagas), 

montador para peças e acessórios de 

ônibus (3), pintor industrial (3), soldador 

(2) e operador de máquinas fixas (3)

Esteio

Rua Engenheiro 

Henner de 

Souza Nunes, 

150

Entrevistas de emprego para eletricista, 

caldereiro, motorista de caminhão, 

vendedor, montador de estrutura 

metálica, estoquista e atendente; além 

de palestra sobre mundo do trabalho e 

desafios para inserção do trabalhador, 

às 10h e às 15h, maquiagem e 

verificação de pressão arterial

Unipacs

Frederico Westphalen

Rua Monsenhor 

Vitor Batistela, 

576

Entrevistas de emprego para soldador e 

auxiliar de montagem, às 8h30; e para 

motorista de caminhão com CNH C, 

montador de estruturas metálicas e 

operador de produção, às 13h30

Garibaldi
Rua Irmão José 

Simon, 390

Palestra sobre orientações para o 

trabalhador e entrevistas para vagas de 

auxiliar de limpeza, líder de núcleo, 

estoquista, auxiliar de produção e 

cozinheiro

Prefeitura 

Municipal

Gravataí
Av. Benjamin 

Constant, 100

Palestra O Mercado de Trabalho com o 

gerente do Universitário, Carlos Godoy, 

e entrevistas de emprego para as vagas 

de operador de caixa (2), repositor (2), 

empacotador (2), auxiliar de depósito 

(2), carpinteiro (2), auxiliar de qualidade 

(5) e ferreiro (2)

Horizontina
Rua Helmut 

Simm, 100

 Workshop Mercado de Trabalho e 

Elaboração de Currículos, às 14h, no 

Centro Cultural

professora 

coordenadora do 

Horizonte 

Ambiente 

Empreendedor, 

Cátia Bartz



Lagoa Vermelha
Av. Afonso 

Pena, 36

Entrevistas na Agência para as vagas de 

vendedor (2), operador de caixa (1), 

auxiliar de crediário (1), repositor (2), 

auxiliar de padaria (1), vendedor 

externo (1) e alimentador de linha de 

produção (2)

Marau
Rua Irineu 

Ferlin, 490

Entrevistas na Agência para as vagas de 

operador de processo de produção e 

alimentador de linha de produção das 

8h às 12h; além de palestra "Que tal 

trabalhador com aquilo que te faz 

bem?", com a psicóloga Jessica Sturmer, 

às 10h

Montenegro
Rua Ramiro 

Barcelos, 1640

Entrevista de emprego para 3 vagas de 

ajudante de carga e descarga, palestras 

e distribuição de material informativo

CIEE, Senai e 

Senac

Nova Prata

Rua Henrique 

Lenzi, 416 - sala 

1

Entrevista para 12 vagas de emprego na 

Agência das 13h30 às 17h30 

Nova Santa Rita
Rua das 

Laranjeiras, 195

Workshop Como obter sucesso em sua 

entrevista às 14h30

Osório
Rua Barão do 

Rio Branco, 381

Palestra sobre autoestima e 

apresentação pessoal e distribuição de 

brindes

Panambi

Rua Hermann 

Meyer, 43 - 2º 

andar

Entrevistas na Agência no turno da 

manhã e palestra As competências para 

um mercado em transformação, às 14h

Senac

Pantano Grande
CRAS - Rua Dom 

João VI, 172

Palestra sobre orientações para o 

mercado de trabalho às 13h30

Parobé
Av. Taquara, 

220
Entrevista às 9h

Passo Fundo
Av. Brasil Leste, 

631

Entrevista na Agência, às 9h, para 

assistente operacional

Pelotas
Rua General 

Osório, 602

Palestras de orientação profissional e 

sobre elaboração de currículos, além de 

corte de cabelo e maquiagem 

Senac e  POP 

Escolas

Porto Alegre

Tudo Fácil Zona 

Sul - Av. 

Wenceslau 

Escobar, 2666

Entrevista na Agência, às 14h, para 

supervisor de vendas (5 vagas)



Centro - Rua 

José Montaury, 

31

Entrevistas na Agência para vagas de 

menor aprendiz (3 vagas), chapista (2), 

telefonista (1), garçom (1) e porteiro 

(10), além de oficina de elaboração de 

currículos

Senac

Quaraí Av. Artigas, 310
Entrevistas de emprego para  soldador e 

vendedor

Rio Grande
Rua Marechal 

Floriano, 248

Palestras sobre inteligência emocional,

como elaborar currículo e entrevista de 

emprego, às 14h, e vagas de auxiliar de 

mistura, jardineiro, cozinheiro, auxiliar 

de padeiro, auxiliar de açougueiro, 

mecânico montador, serviço gerais, 

recepcionista de hotel e jovem aprendiz

Senac

Rolante
Av. Borges de 

Medeiros, 1469

Entrevistas de emprego para 

chanfrador, costureiro, colador de sola, 

consultor de moda, motorista de 

caminhão, conferente, auxiliar de loja, 

serviços gerais, sapateiro e polivalente.

Santa Cruz do Sul

Rua Marechal 

Floriano 

Peixoto, 907

Entrevistas na Agência e orientações 

sobre o programa Acessuas e o projeto 

Você é 10

Prefeitura 

Municipal

Santa Maria
Rua Silva Jardim, 

1994

Entrevistas na Agência para as vagas de 

supervisor de produção da indústria, 

eletricista de manutenção industrial, 

mecânico de manutenção industrial, 

operador de empilhadeira, vendedor 

pracista, servente de obras e pedreiro 



Santa Rosa
Av. Rio Branco, 

634

Entrevistas na Agência para vagas de 

atendente de balcão, chapeador de 

automóveis, mecânico de auto em 

geral, caixa, empacotador a mão 

fruteiro, repositor, técnico em 

manutenção de equipamentos de 

informática, desenhista detalhista, 

torneiro CNC, eletricista de manutenção 

industrial, padeiro, eletricista de 

manutenção industrial, vendedor 

pracista, carregador, auxiliar de 

escrituração fiscal, vendedor interno, 

jovem aprendiz, auxiliar de linha de 

produção, trabalhador da suinocultura, 

auxiliar administrativo, auxiliar de 

almoxarifado, auxiliar de cozinha, 

auxiliar de lavanderia, auxiliar de 

limpeza

Santo Ângelo
Rua Marechal 

Floriano, 1430 

Entrevistas na Agência para as vagas de 

auxiliar de estoque,auxiliar 

administrativo,auxiliar de 

granja,eletricista de manutenção 

industrial,serralheiro e vendedor

Sapiranga
Av. Padre Reus, 

744 - sala 1

Entrevista na Agência para 20 vagas de 

emprego

São Leopoldo

Rua 

Independência, 

140

Entrevista na Agência para as vagas de 

operador de caldeira e mecânico de 

motor a diesel das 13h às 16h

São Lourenço do Sul

Rua Senador 

Pinheiro 

Machado, 169

Entrevista de emprego na Agência para 

uma vaga de atendente de lojas das 10h 

às 14h

Taquara
Rua Guilherme 

Lahn, 1476

Atendimento psicológico das 13h30 às 

15h
Faculdade Faccat

Torres

Av. General 

Osório, 482 - 

sala 1

Entrevista de emprego para 50 vagas de 

ajudante de obras, palestra sobre a 

importância da qualificação profissional 

e coffee break, às 10h

Triunfo

TF 10 - km 32 - 

Rincão dos 

Pinheiros - Polo 

Petroquimico

Vagas de jardineiro, auxiliar de serviços 

gerais, instrumentista, operador de 

máquina, assistente administrativo e 

operador de empilhadeira 



Uruguaiana
Rua Duque de 

Caxias, 1700

Oficina O perfil do mercado de trabalho: 

saiba como se diferenciar

Vacaria
Rua Marechal 

Floriano, 463

Entrevistas na Agência para embalador a 

mão (1 vaga), trabalhador na floricultura 

(5), auxiliar de packing (1), confeiteira 

(1), padeiro (1), operador de caixa (1), 

engenheiro agrônomo trainee (9), 

técnico agrícola (7), gerente de pomar 

(1) e supervisor agrícola (1)

Senac e 23ª 

Coordenadoria 

Regional de 

Educação

Venâncio Aires
Rua Osvaldo 

Aranha, 1004

Entrevista de emprego para 15 vagas 

das 8h às 12h e orientações sobre o 

mercado de trabalho

Viamão

Senador Salgado 

Filho, 2005 - 

Parada 36

Corte de cabelo e palestra motivacional

Palestrante 

Susana Braun e 

Senac




