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Alegrete Praça Getúlio Vargas, 46

acompanhante de idosos, ajudante de 

cozinha, atendente balconista, caixa, 

costureira de máquina overloque, 

cozinheiro geral, eletricista, empregado  

doméstico, gerente comercial, mecânico 

de motor a diesel, peão de pecuária, 

representante comercial autônomo, 

supervisor administrativo, técnico em 

atendimento e vendas, trabalhador na 

cultura de soja, vendedor pracista 

Palestra, às 10h, para os 

alunos da Escola Fernando 

Ferrari

Alvorada
Av. Presidente Getúlio 

Vargas, 2147

auxiliar de logística, instalador de 

estações telefônicas, manobrista, 

motorista de caminhão, operador de 

empilhadeira, serralheiro, soldador, 

vendedor interno

Palestras para alunos da 

na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Stela 

Maris 

Bagé
Rua Marechal Floriano, 

1431
empregado doméstico e farmacêutico

Serão efetuados cadastros 

no Jovem Aprendiz, do 

Senac, e no Projeto 

Simplifica, da Secretaria 

Municipal de Juventude 

Esporte e Lazer.
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Cachoeirinha
Av. Flores da Cunha, 2209 - 

Parada 54

analista econômico-financeiro, auxiliar 

administrativo, auxiliar de costura, 

auxiliar de linha de produção, babá, 

bordadeira, confeiteiro, conferente 

mercadoria, consultor de vendas, 

costureira em geral, farmacêutico 

analista clínico (bioquímico), motorista 

entregador, operador de centro de 

usinagem com comando numérico, 

operador de oxicorte, serralheiro, 

soldador, técnico em saúde bucal

A Agência FGTAS/Sine de 

Cachoeirinha realizará 

palestra para os alunos da 

Escola Estadual de Ensino 

Médio Neuza Goulart 

Brizola, no dia 14 de 

agosto, às 8h30.

Camaquã Av. Olavo Moraes, 969

atendente de balcão, costureira em geral, 

eletricista de rede, eletrotécnico, 

farmacêutico, instalador de centrais 

telefônicas, padeiro, pizzaiolo, 

representante comercial autônomo, 

soldador, técnico em segurança do 

trabalho, vendedor interno, operador de 

rolo compactador, técnico agrícola, 

técnico em automação industrial, 

vendedor pracista

Orientações sobre 

elaboração de currículos e 

palestra às 14h30
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Canoas Rua Ipiranga, 140

zelador, torneiro mecânico, servente de 

obras, polidor de metais, pizzaiolo, 

panificador, operador de rolo 

compactador, operador de centro de 

usinagem com comando numérico, 

lubrificador de máquinas, gerente de loja 

e supermercado, gerente de frota, 

costureira, carpinteiro, auxiliar técnico de 

refrigeração, auxiliar técnico de 

mecânica, auxiliar financeiro, auxiliar de 

lavanderia, auxiliar de costura, auxiliar de 

armazenamento, armador de ferros

Capão da Canoa Rua Ceci, 1768

vigilante, vidraceiro colocador de vidros, 

vendedor pracista, técnico em 

manutenção de equipamentos de 

informática, representante comercial 

autônomo, professor das séries iniciais, 

pintor de obras, pedreiro, oficial de 

manutenção predial, mecânico, 

marmorista, corretor de imóveis, 

consultor de vendas, cobrador externo, 

chefe de cozinha, auxiliar de técnico de 

eletrônica, auxiliar de cobrança

Palestras 

Empreendedorismo Digital 

4.0 e Cidadania- A 

Instrução é a Chave para 

alunos da Escola Municipal 

De Ensino Fundamental 

Cicero Brogni
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Caxias do Sul Av. Júlio de Castilhos, 1478

assistente administrativo, assistente de 

vendas, auxiliar de estoque, auxiliar de 

linha de produção, carpinteiro, consultor 

de vendas, costureira de máquina 

overloque, costureira, cozinheiro, 

educador infantil, eletricista de 

manutenção industrial, encanador, 

estofador de móveis, fresador, 

laboratorista de ensaios químicos, 

matrizeiro, mecânico de automóvel, 

mecânico diesel, montador, montador 

soldador, operador de caixa, operador de 

eletroerosão a fio, operador de máquinas 

fixas, polidor de metais, programador de 

sistemas de informação, publicitário, 

recepcionista atendente, serralheiro, 

soldador, técnico eletrônico de 

manutenção industrial, técnico em 

segurança do trabalho, torneiro cnc, 

torneiro mecânico, vendedor interno, 

vendedor pracista

Haverá uma palestra sobre 

o tema primeiro emprego 

com representante do 

Sesi.
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Esteio
Rua Engenheiro Henner de 

Souza Nunes, 150

vendedor, padeiro, instrutor de 

aprendizagem e treinamento comercial, 

auxiliar de limpeza, analista de 

planejamento financeiro, açougueiro, 

operador de tesoura volante e guilhotina 

no acabamento de chapas e metais, 

operador de centro de usinagem com 

comando numérico, atendente de 

telemarketing

14h: Roda de conversa  

15h: Dinâmicas de grupo

Gravataí
Av. Benjamin Constant, 

100

vendedor pracista, serralheiro, pintor 

industrial, operador de centro de 

usinagem de madeira (cnc), motorista de 

caminhão, monitor de sistemas 

eletrônicos de segurança interno, 

mecânico de manutenção de máquina 

industrial, fiel de depósito, auxiliar de 

segurança, vendedor, serralheiro, 

operador de máquinas fixas, oficial de 

serviços gerais na manutenção de 

edificações, motorista entregador, 

mecânico de manutenção de máquina 

industrial, estofador de móveis

Será realizada palestra e 

oficina de confecção de 

currículos.

Guaíba Rua Acre, 234

saladeiro, cozinheiro, auxiliar de seguros, 

auxiliar de cozinha, assistente comercial 

de seguros, almoxarife

Atividade com alunos da 

Escola Estadual Nestor de 

Moura Jardim
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Novo Hamburgo
Rua Joaquim Pedro Soares, 

293

oficial de manutenção predial, ajudante 

de eletricista, auxiliar de mecânico de 

autos, confeiteiro, desenhista de páginas 

da internet (web designer), gerente de 

supermercado, operador de injetora de 

plástico, operador de tesoura mecânica e 

máquina de corte no acabamento de 

chapas e metais

A Agência FGTAS/Sine de 

Novo Hamburgo 

promoverá a palestra com 

o tema “Mundo trabalho 

focado na orientação 

profissional”, na tarde do 

dia 16 de agosto, para 

jovens do 8º e 9º anos, no 

bairro Santo Afonso. A 

palestra será ministrada 

pela professora do Senac 

Novo Hamburgo, Kezia 

Maria.
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Osório
Rua Barão do Rio Branco, 

381

açougueiro, ajudante de açougueiro, 

assistente de prevenção de perdas, 

atendente de padaria, atendente do 

setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de 

contabilidade, auxiliar de escritório, 

auxiliar de linha de produção, auxiliar de 

padeiro, carreteiro, chapeador de 

automóveis, confeiteiro, conferente de 

carga e descarga, cozinheiro geral, 

empregado  doméstico, fiscal de caixa, 

fiscal de loja, gerente comercial, 

motofretista, motorista entregador, 

operador de caixa, padeiro confeiteiro 

repositor em supermercados, 

representante comercial autônomo, 

soldador, vendedor interno

Será ministrada palestra, 

às 9h, na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental 

Osvaldo Basto, sobre o 

tema “o jovem no mundo 

do trabalho e o primeiro 

emprego”, com os 

coordenadores da Agência 

FGTAS/Sine Anderson 

Armichi e da Agência de 

Desenvolvimento Social, 

Julio Anello. 
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Passo Fundo Av. Brasil Leste, 631

auxiliar de almoxarifado, auxiliar de 

padeiro, cozinheiro geral, eletricista de 

instalações de prédios, esteticista de 

animais domésticos, mecânico montador, 

padeiro, representante comercial 

autônomo, subgerente de loja, supervisor 

comercial, auxiliar de linha de produção, 

encanador industrial, soldador, soldador 

de oficina mecânica

Serão prestadas 

orientações sobre como 

proceder em uma 

entrevista de emprego na 

Agência, às 9h30 e às 

14h30. A atividade será 

ministrada por um 

representante do Senac. 

Ainda, às 9h, haverá um 

bate-papo com alunos da 

Escola Arco Verde e 

divulgação dos serviços 

oferecidos na Agência 

FGTAS/Sine. Já às 16h será 

realizada uma roda de 

conversa com alunos 

sobre o tema exposição na 

mídia.
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Pelotas Rua General Osório, 602

açougueiro, auxiliar de mecânico diesel, 

cobrador externo, cortador de roupas, 

costureira de máquinas industriais, 

costureira em geral, eletricista de 

instalações de veículos automotores, 

eletrotécnico, empregado  doméstico, 

encanador, esteticista de animais 

domésticos, farmacêutico, 

forneiro(pizzaria), instalador de alarme, 

marceneiro, mecânico, mecânico de 

automóvel, mecânico de manutenção de 

máquina industrial, mecânico de 

manutenção de máquinas agrícolas, 

mecânico de motor a diesel, mecânico de 

veículos, mecânico montador, monitor 

externo de alarmes, motorista de 

caminhão-guincho pesado com munk, 

motorista operacional de guincho, 

operador de compressor de refrigeração, 

operador de eclusa, operador de 

escavadeira, serigrafista, torneiro cnc

Das 10h às 12h, será 

realizada dinâmica de 

grupo sobre oratória, 

desinibição e improviso 

com representante do 

Senac. Já das 14h às 16h 

será promovida palestra 

sobre cidadania no mundo 

do trabalho com 

representante da UFPEL. 

Serão prestadas, ainda, 

orientações sobre 

elaboração de currículos.
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Porto Alegre

Centro - Rua José 

Montaury, 31            

Azenha - Av. Dr. Carlos 

Barbosa, 618                  

Zona Norte - Av. Baltazar 

de Oliveira Garcia, 2132     

Tudo Fácil Centro - Av. 

Borges de Medeiros, 521  

Tudo Fácil Zona Sul - Av. 

Wenceslau Escobar, 2666

auxiliar de pessoal, auxiliar 

administrativo, auxiliar de contabilidade, 

atendente balconista, confeiteiro, 

vidraceiro, açougueiro, administrador, 

auxiliar de cozinha, auxiliar de 

desenvolvimento infantil, auxiliar de 

expedição, enfermeiro, fiscal de loja, 

frentista, garçom, instalador hidráulico, 

instrutor de informática, marceneiro, 

operador de empilhadeira, operador de 

guindaste móvel, programador de 

controle de produção, sinaleiro, técnico 

em segurança do trabalho, promotor de 

vendas, auxiliar de limpeza

Serão oferecidas vagas em 

cursos profissionalizantes 

na Agência FGTAS/Sine 

Centro

Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 

248

vendedor pracista, técnico em segurança 

do trabalho, projetista (arquiteto), pintor 

de obras, pedreiro, mecânico montador, 

mecânico de manutenção (máquinas 

hidráulicas), encanador industrial, 

confeiteiro, barbeiro, auxiliar de limpeza

Serão realizados cadastros 

no programa Jovem 

Aprendiz e fornecidas 

orientações sobre 

elaboração de currículos.
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Santa Cruz do Sul
Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 907

ajudante de carga e descarga de 

mercadoria, ajudante de serralheiro, 

almoxarife, atendente de padaria, auxiliar 

de almoxarifado, auxiliar de linha de 

produção, auxiliar de logistica, babá, 

conferente de carga e descarga, 

mecânico de automóvel, mecânico de 

motor a diesel, operador de máquina  

empilhadeira, pedreiro, pintor de 

alvenaria, supervisor de logística, 

vendedor de consórcio, vendedor 

pracista

Das 13h às 15h, serão 

fornecidas orientações 

sobre elaboração de 

currículos e como se 

comportar em entrevistas 

de emprego.

Santa Maria Rua Silva Jardim, 1994

ajudante de serralheiro, auxiliar de 

escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, 

caseiro, chefe de cozinha, consultor de 

vendas, costureira de máquinas 

industriais, cozinheiro do serviço 

doméstico, cuidador de idosos, 

desenhista projetista mecânico, 

eletricista, empregado doméstico 

arrumador, gerente comercial, inspetor 

de qualidade, instalador de som e 

acessórios de veículos, mecânico, 

mecânico de manutenção de ar 

condicionado, montador de móveis de 

madeira, montador soldador, motorista 

de caminhão, operador de caldeira, 

operador de vendas, serralheiro, 

serralheiro montador, soldador, técnico 

de panificação, vendedor

9h: Palestra sobre 

documentações 

importantes para 

contratação de Jovens 

Aprendizes; 10h: Palestra 

sobre jovem e mercado de 

trabalho; Das 9h às 12h: 

Representante do SENAC 

fornecerá informações 

sobre cursos e o programa 

Jovem Aprendiz.
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Santana do Livramento Rua Silveira Martins, 415
empregado  doméstico e mecânico de 

manutenção de ônibus

Palestra sobre 

comportamento 

profissional, currículo e 

mercado de trabalho.

São Leopoldo Rua Independência, 490

vidraceiro, tratorista operador de 

roçadeira, supervisor de logística, 

operador de escavadeira, eletricista de 

instalações de veículos automotores, 

desenhista projetista mecânico, 

costureira, borracheiro auxiliar, auxiliar 

operacional de logística, auxiliar de 

jardinagem na conservação de vias 

permanentes, auxiliar de eletrotécnico, 

vendedor pracista, vendedor de serviços, 

torneiro repuxador, serigrafista, pizzaiolo, 

padeiro, cozinheiro geral, camareira de 

hotel, auxiliar de manutenção predial, 

auxiliar de corte (preparação da 

confecção de roupas), arte-finalista, 

açougueiro

Processo seletivo para 15 

vagas de emprego para 

empresa SEG XXI; Palestra 

sobre o mercado de 

trabalho e serviços 

oferecidos na Agência, 

além de entrega de 

material informativo sobre 

intermediação, preparação 

para entrevistas e 

encaminhamento de CTPS 

para alunos das escolas 

Caic Madezatti e Polisinos

Sapucaia Av. Assis Brasil, 47 Palestra

Tramandaí Av. Emancipação, 1405

vendedor pracista, vendedor interno, 

representante comercial autônomo, 

operador de telemarketing ativo, 

jardineiro, cozinheiro, corretor de 

imóveis, consultor de vendas, chapista de 

lanchonete, auxiliar de cozinha, 

atendente de mesa

Palestra para alunos da 

Escola Estadual Nossa 

Senhora Aparecida


