
https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
01/08/2022

01/08/2022

01/08/2022
01/08/2022

1 AF110 163-Consultor de Vendas    Ensino médio Sim

2 AG441 Sim

3 AF115 155-Vendas    Ensino médio Sim

4 AF116 154-Vendedor(a)    Ensino médio Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como consultor de vendas em uma 
telecom, onde estará fazendo as seguintes atividades, atendimento aos cliente 
de forma presencial, atendimento aos cliente de forma online e realizar 
prospecções. Necessário ter experiência com atendimento ao cliente, na venda 
de serviços e habilidade com o Pacote Office;  Horário de trabalho: Seg. até 
Sexta-feira: das 09h:00m até as 18h:00m;  Sábados: das 09h:00m até as 
13h:00m.

Assessor(a) Externo   Nível Superior

Assessor(a) Externo (Profissional para realizar visitas as Instituições da rede, 
fazer orientações técnicas e participar das reuniões dos conselhos da sua 
região. Necessário habilitação A/B, disponibilidade total para viagens (de 
Segunda a Sexta-feira) e formação nível Superior./Salário: 3.700,00 + R$260,00 
ajuda de custo/ Horário: 08h00 às 17h00/ Segmento Educação

Buscamos um(a) profissional, para atuar com o comercial de uma fábrica de 
produtos naturais, onde estará executando as seguintes atividades, fará vendas 
de forma virtual, onde realizará atendimento ao cliente pelo o WhatsApp, Site e 
E-mail, enviará e negociará propostas comerciais. Necessário experiência com 
vendas e atendimento ao cliente, sendo um diferencial possuir interesse e 
familiaridade com produtos de estilo de vida saudável.  Horário de trabalho:   
Segunda até Sexta-feira: das 08h:00m até 17h:00m.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor em uma loja 
automotiva, onde estará executando as seguintes atividades, atendimento ao 
cliente na loja, gestão de agenda, fechamento de vendas, gestão de caixa da 
loja, pós venda. Necessário ter experiência em vendas, conhecimento sobre 
carros, será um diferencia ter experiências com vendas no ramo automotivo, 
possuir conhecimento com o pacote office.  Horário de trabalho: Segunda até 
Sexta-feira das 08h:00m até as 18h:00m  Aos sábados das 08h:00m até as 
12h:00m.
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5 AF117 152-Auxiliar Administrativo Ensino superior Sim

6 AF118 151-Analista de Marketing Ensino superior Sim

7 AG564 Analista Financeiro Ensino superior Sim

8 AF126 Doméstica com Pratica Ensino  Médio Sim

9 AF127 Ensino  Médio Sim

Buscamos um(a) profissional, para estar atuando como auxiliar administrativo 
em uma cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, irá 
organizar as contas a pagar e receber, entre outros trabalhos administrativos 
que cabe a área. Necessário possuir experiência anterior na área administrativa 
e ter domínio do pacote office.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista de marketing em uma 
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, realizará a gestão 
das redes sociais, fará criações de artes, também a analise do desenvolvimento 
das redes sociais e entre outras atividades que cabe a área. Necessário ser 
graduado ou estar cursando faculdade de marketing, ou cursos voltados a 
comunicação, possuir experiência anterior com marketing digital, ter 
conhecimento com a área comercial é um diferencial. 

Profissional com experiência na função para realizar conciliação bancária, 
pagamentos em geral como DDA, atendimento interno, contas a pagar, 
elaboração de relatórios de contas a pagar e receber, fluxo de caixa e demais 
rotinas relacionadas ao cargo. Necessário: Formação superior em 
Administração, Ciências Contábeis ou áreas relacionadas e Excel 
Intermediário/Salário: R$ 2.500,00 + Assistência médica/ Horário: 08h00 às 
18h00 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Óptica

Profissional com prática em rotinas domésticas, atenciosa e detalhista  Para 
trabalhar de segunda às sextas-feiras das 7 às 15h

17115 – Lavadeira ou 
Lavanderia

Profissional com experiência em lavar e passar roupas, principalmente de cama 
e mesa.  Responsável, dinâmica e pró ativa  Horário: de segunda à sábado das 
8h às 17h
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01/08/202210 AF128 Operador de Telemarketing Ensino  Médio Sim

11 AG443 Ensino  Médio Sim

12 AG444 Analista de Importação Ensino superior Sim

13 AF137 Ensino superior Sim

14 VMB01 Auxiliar de Produção Ensino Médio - Experiencia em frigorífico e açougue será um diferencial

15 EF17 Ensino médio Sim

Operadora de Telemarketing com experiência e ensino médio.  Curso ou 
formação em áreas co-relacionadas a função será um diferencial.  Que tenha 
habilidade em comunicação, conhecimento em Pacote Office, nas principais 
ferramentas de vendas e noções de planejamento diário de trabalho.  Que seja 
dinâmica, flexível, pró-ativa.  Fará contato com empresas, com o objetivo de 
apresentação e fechamento de propostas de cursos focados em 
desenvolvimento empresarial. Terá metas diárias de ligações e de fechamentos.

Analista de Comércio 
Exterior  

Analista de Comércio Exterior  (Profissional com experiência na função para 
planejar e acompanhar as atividades de importação e exportação, analisar e 
controlar o fluxo de documentos das operações, regimes alfandegários e 
cambial e demais rotinas relacionadas ao cargo.  Necessário: Inglês 
avançado/fluente e Espanhol intermediário Diferencial: Formação superior em 
Administração, Relações internacionais ou áreas correlatas./ Salário: R$ 
2.200,00 Inicial + Vale alimentação + Vale refeição + Assistência médica/ 
Horário: 08h00 às 18h00/ Segmento Importadora

(Profissional com experiência na função para planejar e acompanhar as 
atividades de importação. Diferencial: Formação superior em Administração, 
Relações internacionais ou áreas correlatas./ Salário: R$ 2.200,00 Inicial + Vale 
alimentação + Vale refeição + Assistência médica/ Horário: 08h00 às 18h00/ 
Segmento Importadora)

JC Assistente Administrador 
Junior

Formação em uma das áreas: Administração, Direito, Economia ou 
Contabilidade. Conhecimento e prática em pacote office.  Que seja excelente 
em atendimento pessoal e telefônico, comunicação clara, atenção plena.  
Disponibilidade para treinamentos fora de Franca.

Vendedor(a) de Loja 
(Shopping)

Buscamos profissional com disponibilidade de horário e experiência em 
atendimento presencial e online, organização e limpeza da loja e estoque. 
Conhecimento em redes sociais será um diferencial.
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16 EF18 Ensino Médio Sim

17 EF19  Área Fiscal Ensino médio Sim Conhecimento geral na área 

18 AG445 Assistente de vendas Ensino médio Sim

19 EF4 Prenseiro/Borracha Ensino Fundamental Sim Experiência na função e Proatividade
20 EF5 Aparadeira/Borracha Ensino Fundamental Sim Experiência na função e Proatividade
21 EF6 Revisora Ensino médio Sim Experiência na função e Proatividade
22 EF7 Auxiliar de Produção Ensino Fundamental Sim Experiência na função e Proatividade

23 EF8 Digital Place Sim

24 EF12 Montador Óptico Ensino Fundamental Sim

25 SJ01 Motorista Ensino Médio Sim

26 AG516 Ensino Médio Sim

Vendedor(a) de Loja (Moda 
feminina)

Buscamos profissional com disponibilidade de horário e experiência com 
atendimento presencial e online, organização e limpeza da loja, controle de 
estoque e demais atividades do setor. Ter trabalhado com moda feminina e 
conhecimento em redes sociais será um diferencial.

Profissional com experiência em vendas de serviços automotivos, cotações de 
peças e auxiliar na divulgação em mídias sociais. Diferencial: Cursando 
Marketing e Vendas. Necessário: Veículo próprio./Salário: R$ 1.597,00 /Horário: 
08h50 às 18h00 de Segunda a Sexta-Feira e  08h50 às 12h00 aos Sábados/ 
Segmento Automotivo

Cursando Ensino Superior e 
Cursando Ensino Técnico

Que esteja cursando ensino superior ou técnico Administração de Empresas, 
Marketing, Publicidade e Propaganda e áreas afins diferencial:Excel 
Intermediário

 Experiência anterior em montagem - Conhecimento dos processos básicos da 
montagem - Saber operar lensometro - Saber realizar consertos em óculos e 
armações
Requisitos: Curso De Transporte Coletivo. Habilitação/E. Disponibilidade De 
Horário 

Auxiliar de vendas (NOVA 
VAGA)

Cursando 2º ou 3º Ano do ensino médio (Noturno) para auxiliar no 
atendimento ao cliente presencial e por redes sociais e finalização de vendas. 
Necessário conhecimento básico em informática. Diferencial: Gostar da área de 
maquiagem.Horário: 09h30 às 14h30/  Segmento Importados
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27 AG517 Ensino Médio Sim

28 AG518 Ensino Médio Sim

29 AF174 172-Auxiliar de Produção Ensino Médio Sim

30 LS01 Vendedor Externo Ensino Médio Sim

31 LS02 Vendas (Telemarketing) Ensino Médio Sim Experiência em vendas/Comunicação e digitação

32 LS03 Ensino Médio Sim

33 LS04 Sim

34 EF35 Assistente Comercial Nível Superior Sim

35 EF36 Social média Ensino superior Sim

Auxiliar de Atendimento 
(NOVA VAGA)

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio no período noturno para auxiliar na 
recepção de pacientes, atendimento e auxílio nas demais funções. Consultório 
localizado na região da Vila Aparecida./ Bolsa: R$ 500,00 +150,00 de Auxílio 
Transporte/ Horário: Segunda a Sábado (5h/dia)/ Segmento Consultório 
Odontológico

Auxiliar de Vendas/E-
commerce (NOVA VAGA)

Cursando 1º ou 2º ano Ensino Médio (Noturno) para auxiliar no setor vendas e 
demais funções pertinentes a função/ Horário: 6h por dia - Residir na Região do 
Bairro Vera Cruz I, II/ Segmento Indústria de Calçados

Buscamos um profissional, para atuar como auxiliar de produção em uma 
fábrica de solados, onde estará executando as seguintes atividades, corte em 
balancinho, passar colas em solados. Necessário ter conhecimentos de 
produção, ter experiência será um diferencial.   Horário de trabalho:  Seg. até 
Quinta-feira das 07h:00m ate 17h:00m;  Sexta-feira: 07h:00m até as 15:45m.  

Experiência na área de vendas/CNH (qualquer tipo) + veículo 
próprio/Disponibilidade para viagens

Vendedor 
Técnico(TI/Telecom)

Experiência em vendas/Conhecimento técnico, tecnológico/CNH (qualquer 
tipo) + veículo próprio/Disponibilidade para viagens

Coordenador 
Comercial(trainee)

 Superior em 
/ou,Administração, 

Marketing, Economia, 
Publicidade e  Propaganda.

Experiência Necessária:  Vendas  Experiência em Gestão de equipe Habilidades 
e Competências:  Relacionamento Interpessoal Liderança  Orientado para 
Resultados  Requisitos Adicionais:  Disponibilidade TOTAL para viagens  
Disponibilidade TOTAL de mudanças (cidades e estados)

Experiência na Área Comercial,Habilidades no Excel(intermediário)residir em 
Franca ou Brodowski.

Buscamos profissional proativo, dedicado, focado com experiência em SEO, e-
mail marketing, landing pages, análise dentre outras atividades do setor no 
ramo de E-commerce (Marketplaces, site...). Ter conhecimento em RD Station, 
plataformas como VTEX será um diferencial.
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36 EF37 Vendedora de Loja Ensino Médio Sim

37 EF38 Sim

38 EF39 Auxiliar de Produção Ensino Médio Sim

39 EF40 Sim

40 EF41 Ensino superior Sim

41 EF42 Ensino médio/Técnico Sim

42 EF43 Vendedor(a) Externo Ensino Médio Sim

Buscamos profissional com experiência comprovada com atendimento ao 
cliente presencial, online via WhatsApp, Instagram, organização e limpeza do 
estoque e da loja e demais atividades do setor. Conhecimento em redes sociais 
será um diferencial.

Gerente de Loja(Moda 
Feminina)

Ensino Superior ou 
Cursando

Buscamos profissional com experiência comprovada com supervisão, 
treinamento de equipe, comprometida com metas, atendimento ao cliente 
presencial, online via WhatsApp, Instagram, organização e limpeza do estoque 
e da loja e demais atividades do setor. Conhecimento em redes sociais será um 
diferencial.

Buscamos profissional proativo, dinâmico, comprometido, para trabalhar em 
uma empresa situada no Distrito Industrial. Necessário ter disponibilidade de 
horários.

Auxiliar Fiscal(Escritório 
Contábil)

Ensino Superior ou 
Cursando

Buscamos profissional com formação completa ou em andamento em Ciências 
Contábeis, contendo experiência em todo departamento fiscal em escritório 
contábil. Ter trabalhado com o sistema Domínio será um diferencial.

Analista Fiscal(Escritório 
Contábil)

Buscamos profissional com formação completa ou em andamento em Ciências 
Contábeis, contendo experiência em todo departamento fiscal em escritório 
contábil. Ter trabalhado com o sistema Domínio será um diferencial.

Técnico Instalação em 
Segurança Eletrônica

Buscamos profissional proativo, dedicado, com experiência comprovada em 
instalação de câmeras, alarmes, cercas elétricas, portões eletrônicos, dentre 
outras atividades do setor.

Buscamos profissional proativo, dinâmico, focado e com experiência em vendas 
externas atendendo presencialmente, online, prospectando novos clientes, 
atendendo clientes já ativos, dentre outras rotinas pertinentes ao setor. 
Necessário disponibilidade de horário, CNH A/B, disponibilidade para viagens.
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43 EF44 Designer Gráfico Ensino Superior/Técnico Sim

44 EF45 Sim

45 EF46 Assistente de PCP Ensino Médio Sim

46 EF47 Consultor(a) Óptico Sim

47 EF48 Consultora Óptica Ensino Fundamental Sim

48 AF175 177-Assistente Comercial Ensino Médio Sim

49 AF176 176-Marketing Cursando Superior Sim

50 AF177 175- Departamento Pessoal Ensino  Médio Sim

Buscamos profissional proativo, dedicado, focado para analisar e operar 
Facebook e Google ADS dentre outras funções do setor. Necessário experiência.

Auxiliar 
Administrativo/Financeiro

Ensino Superior ou 
Cursando

Buscamos profissional proativo, dedicado, focado para analisar e operar 
Facebook e Google ADS dentre outras funções do setor. Necessário experiência.

Buscamos profissional com experiência para atuar como Assistente de PCP na 
cidade de Franca-SP. Profissional será responsável por implantar o pcp na 
empresa, realizar o planejamento, fazer digitação de pedido, acompanhamento 
de produção e controle de estoques, entre outras atividades pertinentes do 
cargo.

Ensino Fundamental 
Completo

Experiência no ramo Ótico experiência com vendas conhecimento de lentes e 
armações conhecimento de grifes/ Facilidade com equipamentos tecnológicos 
(computador, tablet e afins) 

Experiência no ramo Óptico experiência com vendas saber trabalhar com 
metas/ Conhecimento em lentes e armações

Buscamos um profissional, para atuar como assistente comercial em loja de 
revestimento, onde estará executando as seguintes atividades, suporte aos 
clientes, atendimentos e serviços gerais das lojas. Será um diferencial se estiver 
graduando em engenharia civil.

Buscamos um(a) profissional, para atuar no marketing de uma loja, onde estará 
executando as seguintes atividades, planejamento de redes sociais, criação de 
conteúdo, fotografia de produtos, auxílio em investimentos de divulgação no 
google, criação de artes para vitrines e site.  Necessário estar cursando 
faculdade de publicidade e propaganda.

Buscamos um(a) profissional, para atuar na área de departamento pessoal em 
um escritório de contabilidade, onde estará cuidando de toda a rotina do 
departamento pessoal desse escritório.  Necessário possui experiência na área 
de departamento pessoal em escritório de contabilidade.
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51 EF49 Social Mídia Não

52 EF50 Designer Gráfico

53 AF178 180- Secretária Ensino  Médio SIM

54 AF179 Ensino Médio SIM

55 AF180 179-Vendedor de Consórcio Ensino  Médio SIM

56 AF182 Ensino Médio SIM

Ensino Superior Ou 
Cursando Ensino Superior

Formação em publicidade e propaganda ou marketing digital; - Gestão de 
conteúdo e habilidade em redes sociais; - Criatividade com temas interativos e 
boa redação; - Copywriting linguagem persuasiva; - Organização e pró 
atividade;

Ensino Superior Ou 
Cursando Ensino Superior

Estudante dos cursos de publicidade ou design gráfico;  - Conhecimento em 
programas photoshop, ilustrador ou coreldraw;  - Noção em diagramação e 
desenvolvimento de projetos gráficos;  - Criatividade e bom relacionamento em 
equipe;    

Buscamos um(a) profissional, para atuar como secretária em uma escola de 
música, onde estará realizando as seguintes atividades: atendimento em geral, 
atendimento da secretária e da cantina da escola, dar suporte aos alunos e aos 
pais dos mesmo, realizará e receberá as matrículas de novos alunos, também 
irá manter a organização dos ambientes. Necessário possuir boa comunicação, 
experiência com o Pacote Office e atendimento ao público.

Auxiliar de serviços gerais - 
Cozinha/Hotel 

Empresa de hotelaria, contrata profissional para a área de alimentação.  A 
profissional ajudará na cozinha com os preparativos dos pratos, colocação e 
reposição dos mesmos na pista e nas mesas e atendimento geral dos hospedes.  
É necessário ter noção para fazer pães caseiros, bolos , tortas e outros  Pessoa 
dinâmica, com perfil pró- ativo e simpática.

Buscamos um(a) profissional, para atuar com vendas de consórcio, em um 
escritório de consultoria financeira, onde estará fazendo as seguintes 
atividades, prospecções de novos clientes, vendas internas e externas e analisar 
taxas de crédito. Necessário possuir experiência com vendas, CNH e será um 
diferencial ter conhecimentos com consórcios.

173-Departamento 
Societário

Buscamos um profissional, para atuar no departamento societário de um 
escritório de contabilidade, onde fara as seguintes atividades:atendimento ao 
cliente. Abertura, alteração e baixa de contratos;  Suporte ao atendimento ao 
cliente;  Necessário:  Possui experiência em escritório de contabilidade.
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57 AG520 Ensino superior SIM

58 AF200 192- Atendente Ensino Médio SIM

59 AF201           195 – Auxiliar  Fiscal        Ensino SIM

60 AF202 Auxiliar De Serviços Gerais Ensino Médio SIM

Assistente de DP|RH (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar contratação, 
acompanhamento e desenvolvimento de colaboradores, folha de pagamento, 
controles internos e demais rotinas relacionadas ao cargo. Necessário ensino 
Superior completo em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências 
Contábeis ou áreas relacionadas. Disponibilidade para viagens curtas para 
cidades da região./ Salário: R$ 2.018,90 (Salário + periculosidade) + 624,00 Vale 
Refeição + Cesta básica/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 
Segmento Autoposto

Buscamos um (a) profissional, para atuar em um empresa de jardinagem, onde 
realizará as seguintes atividades: atendimento presencial, atendimento 
telefônico e atendimento de Whats App. Necessário ter experiência em vendas, 
caixa, ensino médio completo, habilidades com informática e flexibilidade de 
horário.  Horário de trabalho:  Segunda até Sexta-feira: 08h:00m até as 
18h:00m.  Sábados: 09h:00m até as 13h:00m.

Buscamos um(a) profissional, para atuar em um escritório de contabilidade, 
como auxiliar fiscal, onde realizará as seguintes atividades: Lançamentos de 
notas fiscais, organização de arquivos físicos e digitais, atendimento ao cliente, 
entre outras funções que cabe a vaga. Necessário experiência com rotinas de 
escritório.

Auxiliar de serviços gerais, com experiência no cargo, irá executar os serviços de 
limpeza em geral, organização, higienização e conservação do espaço do 
escritório, copa e cozinha, coletando lixos, higienização dos banheiros, preparo 
de cafés e chás. Será responsável pelo bom atendimento ao cliente interno, 
servindo as reuniões e auxiliando na organização dos espaços utilizados para 
reuniões e eventos.

Que tenha ensino médio completo, boa comunicação, ser proativa, atenciosa, 
discreta, organizada e bom relacionamento interpessoal.
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61 AF205 190-Prestador De Serviço Ensino   Médio SIM

62 AF206 187-Auxiliar De Produção Ensino Médio SIM

63 AF207  Cursando Ensino  Médio Não

64 AF208 SIM

65 AF209 192-Atendente Ensino Médio SIM

Buscamos um(a) profissional, para atuar como representante comercial em 
uma empresa de consórcios, onde realizará as seguintes atividades: vendas de 
consórcios para casas, carros, motos e caminhões. Necessário possuir 
experiência em vendas, possuir MEI, pois irá trabalhar com prestação de serviço 
diante lançamento de Nota Fiscal.  Horário:   Será um horário flexível, de acordo 
com o que for combinado com a empresa.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como auxiliar de produção, em uma 
fábrica que é do segmento de borracha, que estará fazendo as seguintes 
atividades: preparação dos materiais, fará carimbação das solas e passará cola e 
injetara nas solas. Não é necessário possuir experiência na área.

194-Jovem Aprendiz Na Área 
De Atendimento

Buscamos um(a) um Jovem Aprendiz, para atuar na área de atendimento em 
uma empresa de marketing digital, onde realizará as seguintes atividades: 
Atendimento ao cliente de forma online e ligação, cadastrar os clientes, 
consultar pedidos e atender o SAC.

193-Estagiário Em Designer 
Gráfico

 Cursando Faculdade de 
Designer 

Buscamos um(a) profissional, para atuar na ajuda de criação de artes, como 
estagiário em designer gráfico em uma empresa de marketing digital, onde 
realizará as seguintes atividades: Auxiliará na criação de arte dos cliente da 
empresa.

Buscamos um (a) profissional, para atuar em um empresa de jardinagem, onde 
realizará as seguintes atividades: atendimento presencial, atendimento 
telefônico e atendimento de WhatsApp. Necessário ter experiência em vendas, 
caixa,  habilidades com informática e flexibilidade de horário.
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67 AF211 Auxiliar De Serviços Gerais Ensino médio completo SIM

68 AF212 Ensino Fundamental Não

69 AF213 185-Vendedor(A) Ensino  Completo SIM

191-Coordenador Financeiro 
E Contábil

Buscamos um (a) profissional, para atuar como coordenador financeiro e 
contábil em um escritório de contabilidade, onde realizará as seguintes 
atividades: Processos Operacionais, como contas a pagar, receber e tesouraria; 
fará lançamentos e fechamentos dos balancetes contábeis; fará parte da sua 
rotina realizar a apuração de impostos mensais, simples, real e presumido; 
realizará também atendimentos de consultoria. Necessário ter formação em 
ciências contábeis, possuir experiência de no mínimo 2 anos na área.

Auxiliar de serviços gerais, com experiência no cargo, irá executar os serviços de 
limpeza em geral, organização, higienização e conservação do espaço do 
escritório, copa e cozinha, coletando lixos, higienização dos banheiros, preparo 
de cafés e chás. Será responsável pelo bom atendimento ao cliente interno, 
servindo as reuniões e auxiliando na organização dos espaços utilizados para 
reuniões e eventos. Boa comunicação, ser proativa, atenciosa, discreta, 
organizada e bom relacionamento interpessoal.

186-Operador De Injetora 
Rotativa

Buscamos um(a) profissional, para atuar como operador de injetora rotativa, 
em fábrica como segmento de solados, onde estará executando as seguintes 
atividades: trabalhará em dupla com o encarregado da maquina auxiliando ele 
no processo de colocação de materiais e retirada dos produtos da máquina. 
Não é necessário ter experiência , mas se possuir conhecimentos com linha de 
produção será um diferencial.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor(a) em uma loja de 
joias, onde estará fazendo as seguintes atividades: vendas de produtos de 
forma online e entre outras demandas que cabe a área. Necessário possuir 
experiência em vendas de pelo menos dois anos, disponibilidade de horário, ser 
comunicativa e proativa.



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
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01/08/2022

01/08/2022
01/08/2022

70 AF214 183-Gestor De Qualidade Ensino superior SIM

71 AF215 181-Auxiliar De Laboratório Ensino superior Não

72 AF216 182-Analista  Fiscal Ensino  Completo SIM

73 AF217 Ensino  Completo Não

74 EF52 Consultora Óptica Ensino Fundamental SIM

75 AF218 Ensino Médio Não

Buscamos um(a) profissional, para atuar como gestor de qualidade em uma 
fábrica de componentes de borracha, onde estará realizando as seguintes 
atividades: análise geral da qualidade, análise dos produtos acabados, análise 
geral da produção e entre outras atividades que cabe na área. Necessário 
possuir graduação em engenharia de produção, se possuir experiência na área 
será um diferencial.

Buscamos um(a) profissional, para atuar em uma empresa de seguimento de 
componentes de borracha, como auxiliar de laboratório, onde estará 
executando as seguintes atividades: Testes: viscosidade, alongamento, ruptura, 
abrasão, dureza. Necessário possuir curso técnico na área química, mas não é 
necessário possuir experiência anterior na área.

Buscamos um(a) profissional, para atuar na área fiscal em escritório de 
contabilidade, onde cuidará de toda a parte fiscal. Necessário experiência 
anterior na área em escritório de contabilidade.

178-Assistente De E-
Commerce

Buscamos um(a) profissional, para atuar como assistente de e-commerce, onde 
estará fazendo as seguintes atividades, emitir notas ficais, emitir etiquetas, 
embalar os produtos, cuidar do estoque e da organização do ambiente. 
Necessário entender de vendas, habilidade com o Pacote Office.

 Experiência no ramo ótico experiência com vendas conhecimento de lentes e 
armações.

 198 Atendente de E-
commerce 

Buscamos um (a) profissional, para atuar como Atendente de E-commerce em 
uma empresa de confecção, onde realizará as seguintes atividades: 
Atendimento de pós-vendas, emitir notas fiscais, devolução e troca de produtos 
quando necessário, atendimento ao cliente e outras atividades que cabe a 
função. Necessário possuir habilidade com o Pacote Office, conhecimento com 
Notas Fiscais, mas não é necessário possuir experiência na área. 



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
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76 AF219 197 Auxiliar de Pesponto Ensino Médio SIM

77 AF220 196 Auxiliar de corte Ensino Médio Não

78 AF221 151 Analista de marketing Ensino  superior SIM

79 EF100 Mecânico de Empilhadeira SIM

80 AF222 202 Auxilia de Estoque

Ensino Médio 

SIM

Buscamos um (a) profissional, para atuar como auxiliar de pesponto em um 
fábrica de componentes automotivos, que realizará as seguintes atividades: 
Pespontar peças do volante e seguir ele para a linha de produção. Necessário 
possuir experiência com o pesponto e passar viés. 

Buscamos um (a) profissional, para atuar em uma fábrica de criação de 
componentes automotivos, como auxiliar de corte, que realizará as seguintes 
atividades, cortar tapetes e direcionar para o setor de finalização. Necessário 
possuir Ensino Médio completo e não é necessária experiência anterior na área.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista de marketing em uma 
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, realizará a gestão 
das redes sociais, fará criações de artes, também a analise do desenvolvimento 
das redes sociais e entre outras atividades que cabe a área. Necessário ser 
graduado ou estar cursando faculdade de marketing, ou cursos voltados a 
comunicação, possuir experiência anterior com marketing digital, ter 
conhecimento com a área comercial é um diferencial

Ensino  Fundamental 
Completo

Realizar manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras de pequeno e 
grande porte e realizar reparos mecânicos em caminhão quando necessário.

Buscamos uma pessoa para atuar na área de auxiliar de estoque, ela ficara 
responsável por auxiliar e organizar todo o estoque de uma loja comerciante de 
acessórios de prata. O mesmo também realizara o auxílio das vendedoras com 
os seus produtos e a organização de mostruários. 
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81 AF223 169 Auxilia de Extrusora Ensino  Médio Não 

82 AF224 188 Cozinheiro (a) Ensino Fundamental SIM

83 AF225 189 Confeiteiro (a) Ensino Fundamental SIM

84 AG565 Ensino Fundamental SIM

85 AG566 Ensino Médio SIM

Buscamos um profissional, para atuar como auxiliar de extrusora em uma 
fabrica de produtos automotivos, onde estará executando as seguintes 

atividades, auxiliar o operador, alimentar a máquina com a matéria prima, 
limpar os filtros da maquina, fazer a limpeza da máquina e entre outras 

atividades que cabe a área. Não é necessário ter experiência, é um diferencial 
ter conhecimento de injetoras e outras máquinas.   Horário de trabalho:  Seg. 

até Sexta: 13h:45m até 23h:30m

Buscamos um(a) profissional, para atuar como cozinheiro(a) em uma padaria, 
onde realizará as seguintes atividades: criar receitas para a confeitaria, pratos 
rápidos, como por exemplo, lanches, omeletes, crepes, bolos, brownie, entre 

outras funções que cabe a vaga. Necessário possuir experiência anterior 
comprovada.  Horário de trabalho:  Horário Comercial.

Buscamos um(a) profissional, para atuar como confeiteiro(a) em uma padaria, 
onde realizará as seguintes atividades: preparação de biscoitos, bolos, massas 

folheadas, cup cake, brownie, entre outras funções que cabe a área. Necessário 
possuir experiência anterior comprovada e ter trabalhado em padaria.  Horário 

de trabalho: Horário Comercial.

Vendedor(a) Interno (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em vendas de seguro, consórcio ou crédito 
consignado para realizar a captação e prospecção de novos clientes e 

comercialização dos produtos e serviços. /Salário: A combinar + Comissão +Vale 
transporte + Ajuda de custo/ Horário: Comercial/ Contrato CLT/ Segmento 

Consórcio

Vendedor(a) Externo (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em vendas ou representação de produtos de linha 
alimentícia para realizar vendas a pronta entrega. Necessário CNH A/B./Salário: 

R$ 1.601,00 + Comissão/ Contrato CLT/   Segmento Alimentício
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86 AG567 Ensino superior SIM

87 AG568 Ensino Médio SIM

88 AG569 ENSINO MÉDIO SIM

89 AG522 Ensino Médio SIM

90 AG570 Ensino   Fundamental NÃO 

91 AG571 Ensino   Fundamental SIM

Farmacêutico (NOVA VAGA)

Profissional com experiência em Farmácia de manipulação e/ou Drogarias para 
realizar atendimento ao público, aplicação de medicamentos, controle de 

medicamentos e demais rotinas relacionadas ao cargo. Necessário formação 
Superior em Farmácia./ Salário: R$ 3.654,00 + Vale transporte / Horário: 

Disponibilidade de horário para turnos diurnos e noturnos/contrato: CLT/  
Segmento Drogaria

Eletricista Instalador (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em instalações elétricas para realizar montagem 
de infraestrutura em eletrodutos e perfilados, instalação de luminárias, 

instalação de interruptores e tomadas, lançamento de cabos elétricos, ligações 
de quadros elétricos e demais funções relacionadas ao cargo. Necessário 

Disponibilidade para viagens de longa duração. / Salário: R$ 3.000,00 + Vale 
Refeição + Vale transporte + Refeição no Local/ Horário: 07h00 às 17h00/ 

Contrato CLT/Segmento Engenharia

 Técnico de Enfermagem 
Administrativo (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao paciente, 
conduzir exames clínicos (Espirometria e Eletrocardiograma) e demais rotinas 
relacionadas ao cargo./ Salário: R$ 1.600,00 + Vale transporte + Cesta básica/ 

Horário: 07h30 às 16h30/ Contrato CLT/  Segmento Clínica médica

Auxiliar de Marketing Digital| 
E-Commerce (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar vendas do produto pela 
internet e realizar atendimento ao cliente. Necessário: Conhecimento nas 
plataformas digitais Mercado Livre, Shopee, Amazon. Diferencial: Ensino 

superior em Marketing e Vendas. / Salário: R$ 1.800,00/ Horário: 07h00 às 
17h20/ contrato: CLT/ Segmento Carimbos e Matrizes

 Estoquista (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar a conferência de 
mercadorias, organização, separação e embalagens de peças e demais rotinas 
relacionadas ao cargo. /Salário: R$ 1.600,00 + Vale Alimentação + Assistência 

Médica/ Horário: 07h30 às 17h18 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 
Segmento Peças e Acessórios Agrícolas

 Moldureiro (NOVA VAGA)

Profissional com conhecimento em serra meia esquadria, marcenaria e medidas 
para realizar corte de molduras, corte de vidro, acabamentos em molduras, 

fabricação de quadros e demais funções atribuídas ao cargo./ Salário: R$ 
1.800,00 + Vale transporte + Cesta Básica/ Horário: Horário: 09h00 às 18h00/ 

Contrato CLT/ Segmento Marcenaria
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92 AG572 Mecânico (NOVA VAGA) Ensino   Fundamental SIM

93 AG573 Ensino Médio SIM

94 AG574 Ensino Médio SIM

95 AG575 Ensino Médio SIM

96 AG576 Ensino Médio SIM

Profissional com experiência na função / Salário: Comissionado/ Horário: 08h00 
às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Auto Center

 Analista de DP (NOVA VAGA)
Profissional com experiência na função para realizar suporte em todo o 

processo do departamento pessoal./ Salário: R$ Combinar + Vale refeição/ 
Horário: 08h00 às 17h30 (Segunda a Sexta-feira)/ Contrato CLT/ Escritório de 

Contabilidade

Analista Contábil (NOVA 
VAGA) 

Profissional com experiência em toda a rotina contábil, integração contábil e 
fiscal, lançamentos contábeis, conciliação, fechamento e análise de balanço, 
DCTFWeb, Sped ECF, Sped ECD. Necessário formação Superior ou Técnica em 
Contabilidade./ Salário: R$ 2.100,00 + Vale transporte + Vale Alimentação + 

Assistência Médica/Horário: 07h30 às 17h30 Segunda a Sexta-feira/ Contrato 
CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade

Analista Contábil| Fiscal 
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência em lançamentos contábeis, conciliação bancária, 
Sped ECF, Sped ECD e Dirf./ Salário: R$ 2.100,00 + Vale transporte + Vale 
Alimentação + Assistência Médica/ Salário: A combinar + Vale Refeição/ 
Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Escritório de 

Contabilidade

Assistente de DP (NOVA 
VAGA)

Profissional com vivência na área e experiência em todo o processo de 
Departamento pessoal. / Salário: Fixo + Vale refeição/ Horário: Segunda a 

Sexta-feira /Contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
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01/08/202297 AG577 Ensino superior SIM

98 AG325 Trabalhador Rural Ensino Médio SIM

99 AG578 Ensino superior SIM

100 AG579 Ensino   Fundamental SIM

Gestor(a) da Produção 
Industrial (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para gerenciar e supervisionar todas as 
etapas da produção do calçado. Cuidar de toda a movimentação do produto, 

supervisionar os colaboradores, acompanhar todo o desenvolvimento do 
calçado até a expedição, acompanhar compras e planejamento de matérias-

primas, trabalhar para aumentar a eficiência na fabricação do calçado, dentre 
outras atribuições pertinentes ao cargo. Necessário formação Superior em 

Engenharia de Produção, Gestão da Produção Industrial ou áreas relacionadas./ 
Salário: R$ A combinar + Vale transporte + Vale Refeição + Refeição no Local / 

Horário: 07h30 às 17h30/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Casal de caseiros (Profissional com experiência em café, trator e máquinas 
agrícolas e horticultura, desde a construção da horta, plantio, manejos, tratos, 

pulverizações, adubações, colheitas, entregas, vendas e serviços gerais 
relacionados a propriedade rural. Necessário morar e trabalhar no local. Mulher 
realizará serviços domésticos e cozinhar (diarista). Fazenda localizada na entre 

Ribeirão Corrente e Franca

Coordenador(a) de Logística  
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para coordenar os processos de 
descarga, conferência, movimentação, armazenagem, controle de vencimento 

e acondicionamento no estoque, cotações de fretes, participar de reuniões com 
diretoria e presidência, elaborar relatórios gerenciais, dentre outras atribuições 
destinadas ao cargo. Necessário formação Superior em Administração ou áreas 

Relacionadas. / Salário: R$ A combinar + Vale transporte + Vale Refeição + 
Refeição no Local / Horário: 07h30 às 17h30/ Contrato CLT/ Segmento Indústria 

de Calçados

 Supervisor de Corte| 
Preparação (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para coordenar o setor de corte e 
preparação, dar feedback para os superiores, gerir equipes e 

funcionários./Salário: 4.280,00 + Vale transporte/ Horário: 06h45 às 17h00/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados
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101 AG580 Ensino Médio SIM

102 AG581 Ensino   Fundamental SIM

103 AG530 Ensino   Fundamental SIM

104 AG582 Ensino   Fundamental SIM

105 AG583 Nível Técnico SIM

106 AG532 Ensino   Fundamental SIM

 Auxiliar de Planejamento 
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência no setor calçadista e com conhecimento nas 
rotinas de planejamento de produção para auxiliar nas demandas do setor, 

acompanhar relatórios de produção, digitar pedidos e demais rotinas 
relacionadas ao cargo. Diferencial: Conhecimento no sistema CHB/ Salário: A 
combinar/  07h30 às 17h20/ contrato: CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Auxiliar de Produção 
Noturno (NOVA VAGA)

Profissional para operar máquinas de tecidos, auxiliar na produção até o 
encaixotamento dos pedidos. / Salário: R$ 1.507,00 + Adicional noturno/ 
Horário: 22h00 às 07h00 / Contrato CLT/ Segmento Componentes para 

Calçados

Vendedor(a) (NOVA VAGA)
Profissional com experiência na função para realizar vendas de produtos e 
utensílios para casa. / Salário: A combinar/ Horário: Comercial / Segmento 

Decorações

Auxiliar de Produção 
Noturno (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função. Necessário veículo próprio. Empresa 
localizada no D. Industrial./ Salário: R$ 1.905,24 / Horário: 14h48 às 00h00/ 

Contrato CLT/ Segmento Indústria de Cosméticos

 Mecânico Industrial (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em mecânica industrial e mecânica de máquinas 
para indústria em geral. Necessário formação técnica na área. Diferencial:  
conhecimento em desenho técnico de Software SolidWorks ou AutoCAD e 

solda./ R$ A combinar + Assistência médica + Vale transporte / Horário: 07h00 
às 16h20/ Segmento Indústria de Borracha e Máquinas

Garçom (NOVA VAGA)
Profissional para realizar o atendimento ao cliente, realizar pedidos via celular, 
servir pizzas/bebidas e organização do local. Residir nas imediações do parque 

Progresso./ Salário: R$ 1.585,00 + Restaurante no Local + Add Noturno/ 
Horário: 16h00 às 24h00 / Contrato CLT/ Segmento Pizzaria
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107 AG584 Nível Técnico SIM

108 SFC1 Pespontador de Cinto Ensino Fundamental SIM Experiência com máquinas de pesponto
109 SFC2 Aplicador de Cola Ensino Fundamental SIM Sem experiência
110 SFC3 Aparador de Tiras Ensino Fundamental SIM Experiência com Aparação

111 SFC4 Ensino Fundamental SIM Experiência com Balancin de Corte

112 SFC5 Coringa Ensino Fundamental SIM Experiência em Calçados/ Bolsas ou Cintos

113 SFC6 Gerente Produção SIM Experiência com liderança e gestão de equipes

114 AG585 Ensino médio SIM

115 AG535 Ensino médio SIM

116 AG536 Ensino   Fundamental SIM

Técnico de Eletrônica| 
Elétrica (NOVA VAGA)

Profissional com conhecimento em eletrônica ou elétrica para auxiliar na 
montagem de placa PCI e solda. Necessário formação técnica na área./Salário: 
R$ 1.500,00/Horário: 07h15 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de 

Calçados

Cortador Balancim 
(Aviamentos)

Ensino médio completo ou 
Superior

 Designer de Produtos| 
Modelista (NOVA VAGA)

Profissional com experiência em modelagem e design./ Salário: A combinar / 
Horário: 07h00 às 17h00 /Segmento Indústria de Calçados

Motorista 
Profissional com experiência na função para realizar coleta e entrega na cidade 

de Franca e região. Necessário CNH categoria D e curso MOPP./ Salário: 
R$1.977,00 + Vale transporte + Vale Alimentação/ Horário: 07h30 às 18h00/ 

Contrato CLT/ Segmento Transportadora

Instalador de Alarme 
Automotivo (NOVA VAGA)

Profissional com experiência em elétrica automotiva para instalar rastreadores 
e bloqueadores em diferentes veículos. Necessário disponibilidade de viagem 

de moto e CNH categorias A/B./ Salário: R$ 1.800,00 + 160,00 de cesta 
básica/Horário: 08h00 às 17h30 Segunda a Sexta-feira e 08h0 às 12h00 aos 

Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Rastreamento e Monitoramento
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117 AG586 Ensino   Fundamental SIM

118 AG587 Ensino   Fundamental SIM

119 AG475 Entregador Ensino   Médio SIM

120 AG588 Ensino   Fundamental SIM

121 AG477 Repositor Ensino   Fundamental SIM

122 AG589 Ensino   Fundamental SIM

 Cortador de Forro (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar corte de forro e 
aviamentos para calçados./ Salário: R$ 2.300,00 + Vale transoporte/ Horário: 

06h45 às 16h35/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Casal de Caseiros para Sítio – 
Claraval/MG (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar a limpeza e organização da 
casa Sede, cuidar da piscina e dos animais, manutenção do jardim e demais 

rotinas relacionados ao cargo. Mulher realizará limpeza em geral, manutenção 
da Sede e cozinhar./Salário: R$1.212,00 (para cada - Negociável) + Cesta básica/ 

Horário: Disponibilidade para residir no local/ Contrato: CLT/Segmento: Rural

Profissional com experiência na função para realizar entregas e coletas, 
carregar e descarregar veículos, conferir mercadorias e demais rotinas 

relacionadas ao cargo./Salário: R$ A combinar + Cesta básica/ Horário: 09h00 às 
18h00 Segunda a Sábado e 08h00 às 14h00 aos Domingos (escala)/ Contrato 

CLT/ Segmento Distribuidora de Bebidas

Auxiliar de Cozinha| Café da 
Manhã (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para montar mesas de café da manhã, 
repor produtos, limpar as mesas e o ambiente do café e demais rotinas 

relacionadas ao cargo. Diferencial: Que saiba preparar/finalizar quitutes/ 
Salário: R$ 1.500,00 + Vale transporte + 290,00 de cesta básica/ Horário: 04h00 

às 11h00 (Escala 6x1)/ Contrato: CLT/ Segmento Hotelaria

Profissional com experiência na função para carregar e descarregar veículos, 
conferir mercadorias, organizar estoque e loja, receber produtos e demais 

rotinas relacionadas ao cargo./ Salário: R$ A combinar + Cesta básica/ Horário: 
09h00 às 18h00 Segunda a Sábado e 08h00 às 14h00 aos Domingos (escala)/ 

Contrato CLT/ Segmento Distribuidora de Bebidas

Empregada Doméstica 
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para realizar os cuidados da cada do dia 
a dia. Lavar, passar, cozinhar, limpar e arrumar. Residência localizada no Jardim 

Lima./ Salário: R$ 1.300,00 + Vale transporte/ Horário: 07h30 às 16h00/ 
Contrato: CLT/ Segmento Residencial
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123 AG538 Ensino médio SIM

124 AG590 Ensino médio Não

125 AG591 Ensino médio Não

126 AG592 Ensino médio Não

127 AG593 Ensino médio Não

128 AG594 Ensino médio Não

Analista de DP (NOVA VAGA)
Profissional com experiência nas rotinas de folha de pagamento, cálculos 

trabalhistas, conhecimento no E-Social e demais rotinas relacionadas ao cargo./ 
Salário: A Combinar/ Horário: 07h30 às 17h50 Segunda a Sexta-feira/ Contrato 

CLT/ Segmento Consultoria

 Estágio em Marketing 
(NOVA VAGA)

Cursando Superior/Técnico em Marketing e Vendas, Comunicação Social ou 
áreas relacionadas para auxiliar no gerenciamento de redes sociais e produção 
de mídia./ Bolsa: R$ 700,00 + 100,00 de Auxílio Transporte / Horário: 09h00 às 
14h00 Segunda a Sábado /Segmento Equipamentos e acessórios Tecnológicos

 Estágio em Administração 
(NOVA VAGA)

Cursando Técnico em Administração, Secretariado ou áreas relacionadas para 
auxiliar no atendimento ao cliente por canais digitais, emissão de notas fiscais e 

boletos, alimentação de cadastros e planilhas, redigir laudos e demais rotinas 
relacionados ao cargo./ Bolsa: R$ 600,00 + 200,00 de Auxílio Transporte/ 

Horário: 6h por dia/Segmento Dedetização

Estágio em Atendimento 
(NOVA VAGA)

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio para auxiliar no atendimento ao 
cliente./ Bolsa: R$ 500,00 + 100,00 de Auxílio Transporte/Horário: 10h00 às 

15h00 OU 13h00 às 18h00/ Segmento Produtos Naturais

Estágio em Atendimento 
(NOVA VAGA)

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio no período noturno para auxiliar na 
recepção de pacientes, atendimento e auxílio nas demais funções. Consultório 

localizado na região da Vila Aparecida./ Bolsa: R$ 500,00 + 100,00 de Auxílio 
Transporte/ Horário: Segunda à Sábado (5h/dia)/ Segmento Consultório 

Odontológico

Estágio em Atendimento 
(NOVA VAGA)

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar nos 
acabamentos dos produtos, impressões de banners, placas e adesivos. 

Necessário conhecimento em informática./ Bolsa: R$ 500,00 + 100,00 de auxílio 
transporte/ Horário: 12h00 às 17h30/ Segmento Segmento Comunicação Visual



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
01/08/2022

01/08/2022

01/08/2022
01/08/2022

129 AG595 Ensino médio Não

130 AG596 Ensino médio Não

131 AG543 Ensino  Médio SIM

136 AG491 Químico Ensino superior SIM

141 AG427 Auxiliar de Atendimento Ensino   Médio Não

142 AG548 Ensino   Fundamental SIM

Estágio em Atendimento| 
Vendas (NOVA VAGA)

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio ou Técnico (noturno) para auxiliar no 
atendimento ao cliente, conferência de produtos na loja, auxiliar nas rotinas 

administrativas e demais funções relacionadas ao cargo. Empresa localizada na 
região da Vila Chico Júlio./Bolsa: 800,00 + 100,00 de auxílio transporte/ Horário: 

6h/dia/ Segmento Distribuidora

Estágio Estoque| 
Almoxarifado (NOVA VAGA)

Cursando 2º ou 3º ano Ensino Médio no período noturno. Realizará suporte ao 
setor de Produção, Estoque e Almoxarifado. Empresa localizada no D. 

Industrial/ Bolsa Auxílio: A combinar / Horário: 6h/dia/ Segmento Componentes 
para Calçados

Assistente de Planejamento 
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência em planejamento da produção, entrada e saída de 
Nf’s faturamento, atendimento ao cliente/representante e auxiliar nas rotinas 
administrativas. Diferencial: Superior ou Técnico em Engenharia de Produção 

ou áreas correlatas/ Salário: R$2.500,00 + Refeição no Local/ Horário: Das 
07h00 às 17h00/ Empresa localizada em Claraval/MG/ contrato: CLT/ Segmento 

Curtume

Profissional com formação superior em Química. Indispensável experiência na 
área da borracha./Horário: 44 Horas semanais/Segmento Indústria de Borracha

Cursando 2º ou 3º ano do Ensino médio no período noturno para auxiliar no 
atendimento pós-venda por telefone e vendas. Necessário conhecimento em 

informática.

Prenseiro (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para pulverizar os moldes com jato de 
silicone, carregar as prensas com modelados, operar máquinas, controlar 
produção e demais rotinas relacionadas ao cargo./ Salário: R$ 10,30/hora 

(média de R$2.266,00 mensal)/ Horário: 04h26 às 14h14/ Segmento Indústria 
de Borracha



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
01/08/2022

01/08/2022

01/08/2022
01/08/2022

143 AG549 Ensino   Fundamental SIM

144 AG550 Ensino   Fundamental SIM

145 AG551 Ensino   Fundamental SIM

146 AG552 Ensino   Fundamental SIM

147 AG553 Ensino   Fundamental SIM

148 AG554 Ensino   Fundamental SIM

152 AG506 Doméstica  Ensino   Fundamental SIM

153 AG507 Ensino   Fundamental SIM

Prenseiro (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função para pulverizar os moldes com jato de 
silicone, carregar as prensas com modelados, operar máquinas, controlar 
produção e demais rotinas relacionadas ao cargo./ Salário: R$ 10,30/hora 

(média de R$2.266,00 mensal)/ Horário: 14h06 às 23h54/ Segmento Indústria 
de Borracha

Classificador de Couro| Wet 
Blue (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função./ Salário A combinar/ Horário: Segunda 
a Sexta-feira/Segmento Indústria de Calçados

 Passador(a) de cola no 
cabedal  (NOVA VAGA)

Profissional com experiência em acabamento e prática em passar cola. / Salário 
A combinar/ Horário: 06h45 às 16h33/Segmento Indústria de Calçados

Chanfrador(a) (NOVA VAGA) Profissional com experiência na função./ Salário A combinar/ Horário: 07h00 às 
16h45/Segmento Indústria de Calçados

Operador de Injetora (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência na função./ Salário: R$ 1.507,00 + vale transporte/ 
Horário: 07h00 às 18h00 /Segmento Indústria de Calçados

Operador de máquina de 
bordado (NOVA VAGA)

Profissional com experiência na função./ Salário: R$ 1.507,00 + vale transporte/ 
Horário: 07h00 às 18h00 /Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para realizar os cuidados da cada do dia 
a dia. Lavar, passar, cozinhar, limpar e arrumar. Residência localizada no Jardim 

Lima./ Salário: R$ 1.300,00 + Vale transporte/Horário: 07h30 às 16h00/ 
Segmento Residencial

Trabalhador Rural/ Casal de 
caseiros

Profissional com experiência em café, trator e máquinas agrícolas e 
horticultura, desde a construção da horta, plantio, manejos, tratos, 

pulverizações, adubações, colheitas, entregas, vendas e serviços gerais 
relacionados a propriedade rural. Necessário morar e trabalhar no local. Mulher 
realizará serviços domésticos e cozinhar (diarista). Fazenda localizada na entre 

Ribeirão Corrente e Franca /Salário e comissões: A combinar. /Horário: 
Disponibilidade / Segmento: Rural
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155 EF101 Desenvolvedor Back-end SIM Experiência anterior como programador

156 EF102 Manchador Ensino   Médio SIM Experiência comprovada na função
157 EF103 Chanfrador Ensino   Médio SIM Experiência comprovada na função
158 EF104 Enfumaçador Ensino   Médio SIM Experiência comprovada na função
159 EF105 Embaladeira Ensino   Médio SIM Experiência comprovada na função
160 EF106 Cortador de forro Ensino   Médio SIM Experiência comprovada na função

161 EF107 Encarregado de Esteira Ensino   Médio SIM

162 EF108 Planejamento e custos Superior SIM

163 EF109 Ensino médio SIM

171 EF120 Ensino   Fundamental SIM

172 EF121 Ensino  Fundamental SIM Ter experiência comprovada como mecânico de Empilhadeira

Cursando Ensino Superior e 
Cursando Ensino Técnico TI

Liderança,habilidades resolutivas de conflitos,Senso de 
organização,Proativo,Conhecer processos de manchação até a revisão 

final,habilidades com sapatos masculinos,experiência mínima de 5 anos na 
função.

Liderança,habilidades resolutivas de conflitos,Senso de 
organização,Proativo,comprometido,conhecer todas as rotinas de 

planejamentos indústria de calçados,conhecimento para aferição de consumo 
de modelos,criação de fichas técnicas,cadastro de pedidos,elaboração de 

planilha de custos,conhecimento de auditoria de processos produtivos(análise 
de consumo matérias primas)Análise e controle de terceiros. Experiência 

mínima de 5 anos na área. Desejável formação em Engenharia de 
produção ,Administração ou Economia.

Vendedor de produtos 
alimentícios

Vendedor com experiência na função,que tenha carro ou moto. Franca e 
região.

Auxiliar de Hotelaria (NOVA 
VAGA)

Cuidar da arrumação dos quartos/ áreas externas, refeitório e recepção/ 
abertura e fechamento do caixa/ controle de estoque/ atendimento/ telefone e 
agenda

Mecânico de Empilhadeira e 
Caminhões (NOVA VAGA)
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