
INFORME
EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

Ano 02 / nº 80 / 21.11.2014

Vagas de emprego no Centro Público de Emprego e Trabalho

Nesta semana, o Centro Público de Emprego e Trabalho oferece as oportunidades elencadas abaixo
para maiores  de 18 anos.  Os requisitos  para concorrer  às  vagas  variam e maiores  informações
podem ser obtidas diretamente no CPET. Os interessados devem comparecer à Rua João Pessoa,
300, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, com CPF, RG, PIS e Carteira de Trabalho.

Há também as vagas abaixo, específicas para trabalhadores com deficiência:
 Auxiliar de cozinha: 12 vagas
 Auxiliar de linha de produção: 2 vagas

IMPORTANTE: 

 Para concorrer às vagas, o candidato deverá estar cadastrado Centro de Emprego e
Trabalho. 

 A seleção dos candidatos para encaminhamento às vagas é feito pela equipe do Centro
de Emprego e Trabalho, via sistema, de acordo com a compatibilidade entre o perfil do
candidato e o perfil da vaga. 

Cargo Quantidade
Ajudante de serralheiro 2
Auxiliar de coleta (Laboratório) 7
Auxiliar de Limpeza 3
Barman 2
Consultor de vendas 2
Controlador de pragas 4
Copeiro 2
Cozinheiro para restaurante 3
Garçom 7
Instalador de sistemas de eletrônicos de segurança 2
Manobrista 3
Marceneiro 2
Mecânico de refrigeração 1
Operador de caixa 5
Passador de roupas 2
Recepcionista atendente 5
Sushiman 1
Vendedor externo 1
Zelador de Edifício 1



 Para cada vaga há um número determinado de candidatos a ser encaminhado, atingido
este número, os demais candidatos deverão aguardar uma nova oportunidade.

 Para cada vaga há um rol de requisitos específicos a serem cumpridos, que devem ser
consultados junto ao Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos.
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