
Sine têm 1,7 mil oportunidades de emprego
em Minas
Sex 01 maio

Neste 1º de maio, quando se comemora o Dia Internacional do Trabalhador, as 132 unidades do
Sistema Nacional de Emprego em Minas (Sine), coordenadas pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese), têm 1,7 mil vagas de emprego abertas em todo o estado. Os
destaques são para os segmentos de serviços e da construção civil e os salários variam de R$
1.091 a R$ 6 mil.

As oportunidades são variadas. Há, por exemplo, 80 vagas para atendente de central de
telemarketing; 25 para armador de ferragens na construção civil; duas para analista de recursos
humanos. Também há oportunidades para enfermeiro neonatologista, escriturário de banco,
lubrificador de máquinas e engenheiro civil. Confira aqui.

Acesso virtual

Em atenção ao isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais
nas unidades do Sine estão suspensos. O acesso às vagas disponibilizadas e as inscrições estão
sendo realizadas em ambiente virtual, via aplicativo Sine Fácil ou pelo site Emprega Brasil.

Diaristas

A Sedese aproveita para informar que conta também com a Central do Trabalhador Autônomo
(CTA), canal para a contratação de diaristas e trabalhadores qualificados para serviços gerais,
como lavar e passar roupa, cozinheiras e faxineiras.

A diária dos profissionais em Belo Horizonte é afixada em R$ 100 e o contratante também deve
disponibilizar dois vales-transportes. Já no interior, o valor varia de acordo com a economia local.

Na capital, a contratação pode ser feita pelo telefone (31) 3916-9077, facilitando a vida dos
interessados na prestação de serviços desses profissionais. Hoje, já há unidades da CAT também
nos municípios de Betim, Itabira, Barão de Cocais, Patrocínio e em Piumhí.

A realização das atividades seguem padrões e regras de higienização preconizadas tanto pela
Secretaria de Estado da Saúde quanto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o uso de
máscaras, higienização frequente das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel e demais
protocolos de prevenção ao coronavírus.

Cartilha com orientações sanitárias tem sido distribuída para trabalhadores e contratantes.

Qualificação

Durante o período de isolamento social, a Sedese disponibiliza lista de sites e aplicativos com
cursos e e-books de capacitação que podem ser acessados gratuitamente pelo trabalhador. São
contempladas as áreas de informática, empreendedorismo, agricultura, gestão de pessoas e
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contempladas as áreas de informática, empreendedorismo, agricultura, gestão de pessoas e
estética, entre outros. Confira neste link.  
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