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1 AG990 Agente de Área Azul Ensino fundamental NÃO

2 EF126 Balconista Ensino fundamental SIM Experiência em atendimento ao publico/ Segmento loja de conveniência 

3 EF129 Enfumaçador Não precisa de formação SIM Experiência na área. 

4 EF130 Arranhador Não precisa de formação SIM Experiência na área. 

5 EF132 Ensino médio SIM

6 EF133 Supervisor de manutenção Ensino técnico SIM

7 EF149 Faxineira Ensino fundamental NÃO

Profissional com facilidade em atendimento ao público e vendas para realizar a
arrecadação de taxas do estacionamento rotativo (área azul) e fiscalização de

veículos estacionados.Necessário: Boa comunicação e disposição para
trabalhar em ambiente externo./ Salário: R$ Fixo + comissão + Vale transporte
+ Vale alimentação/ Horário: 08h00 às 17h30 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às

12h00 aos Sábados / Contrato CLT/ Segmento Associação

Mecânico de ar condicionado 
Local de trabalho: Chácara Santo Antônio, Franca. Horário e escala: ESCALA 

5X2 noturno DAS 22H00 AS 07:00. Salário: 2.469,90. Benefícios: VT + VA 133,00 
+ VR 24,48. Requisitos: Com conhecimento em comandos elétricos de 

equipamentos de ar condicionado.  

Local de trabalho: Chácara Santo Antônio, Franca. Escala: 
ESCALA SEGUNDA - SEXTA 08:00 ÁS 18:00. salário: R$ 3.000,00 + 30% 

Periculosidade. Benefícios: VT + VA 133,00 + VR 24,48. Requisitos: experiência 
comprovada em carteira e ensino técnico comprovado  

Contrato de experiência. Salário: R$1507,07. Trabalho de segunda a quinta das 
06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta das 06h45 às 11h33
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03/02/20238 EF150 Manchador Ensino fundamental SIM

9 EF151 Passador de pasta Ensino fundamental SIM

10 EF152 Lustrador Ensino fundamental SIM

11 EF153 Blaqueador de lado e fundo Ensino fundamental SIM

12 EF154 Embaladeira Ensino fundamental SIM

13 EF155 Cortador de forro Ensino fundamental SIM

14 AF325 Ensino fundamental SIM

15 AF351 Balconista de farmácia Ensino médio SIM

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h33

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h34

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h35

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h36

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h37

Trabalho de segunda a quinta das 06h45 às 11h30 – 12h30 às 17h33 e sexta 
das 06h45 às 11h38

Operador de máquinas 
retroescavadeira e mini 

carregadeira 

Maior de 18 anos; experiência em máquinas retroescavadeira e mini 
carregadeira; possuir CNH A e B; disponibilidade de horário comercial (aos 

sábados até meio dia); salário e cesta básica

Experiência na área de atendimento ao cliente, manipulação de produtos 
farmacêuticos e aplicação de injetáveis; ensino médio completo; 

disponibilidade de horário
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16 AF352 Operador (a) de call center Ensino médio SIM

17 AF373 Assistente comercial Ensino médio SIM

18 AF374 Atendente de manipulação Ensino médio SIM

19 AF383 Alinhador/mecânico Ensino médio SIM

20 AF384 Assistente administrativo Ensino médio SIM

21 AF390 Logística/estoque Ensino médio SIM

22 AF397 Vendedor (a) Ensino médio SIM

Experiência na área de atendimento ao cliente, manipulação de produtos 
farmacêuticos; ensino médio completo; disponibilidade de horário

Experiência em vendas e atendimento ao cliente; ensino médio completo; 
diferencial: curso de e-commerce e marketplace; habilidade em Excel, domínio 

intermediário de planilhas e agilidade em mídias sociais; disponibilidade de 
horário das 07:30 às 17:30 de segunda à sexta-feira

Experiência na área de atendimento ao cliente, manipulação de produtos 
farmacêuticos e aplicação de injetáveis; ensino médio completo; cursos 

técnicos na área; disponibilidade de horário

Experiência na área; ensino médio completo; diferencial: cursos em mecânica 
ou áreas relacionadas; disponibilidade de horário

Experiência em rotinas administrativas; ensino médio completo; graduação nas 
áreas Administração ou áreas correlatas será um diferencial; conhecimento em 
pacote Office intermediário; organizada, proativa, comunicação assertiva, bons 

relacionamentos, saiba trabalhar em equipe e lidar com objeções; que seja 
discreta e saiba manter sigilo das informações

Experiência na rotina de logística e organização de estoque; ensino médio 
completo; disponibilidade de horário

Segmento: tabacaria e papelaria; experiência em atendimento ao cliente; 
experiência na área comercial; disponibilidade de horário comercial
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23 AF401 Consultor de vendas Ensino médio SIM

24 AF402 Cursando ensino Superior SIM

25 AF403 Executivo comercial rede Ensino médio SIM

Segmento em decorações e design de interiores; experiência em vendas 
excelente atendimento ao cliente, prospecção de novos clientes; diferenciais: 

conhecimento no ramo de interiores, experiência no ramo de decorações; 
necessário possuir CNH; salário + comissões; disponibilidade de horário de 

segunda à sexta-feira, das 09h às 18h e aos sábados das 09h às 13h.

Encarregado (a) de crédito e 
cobrança 

REQUISITOS: Ensino médio completo obrigatório; cursando ensino superior, ou 
ensino superior completo desejável (negocia-se remuneração maior neste 

caso)nas áreas de contabilidade, economia, direito ou administração; Microsoft 
Office completo avançado; necessário ter experiência nas funções, 

proatividade e excelente comunicação verbal e escrita. ATIVIDADES: receber e 
processar dados de clientes (imagens de documentos, comprovantes de 

endereço e de pagamentos, holerites, cópias de extratos bancários); registrar 
os dados no banco de dados (plataforma Mic rosoft Access); registrar os dados 

na plataforma online do sistema; dar apoio à equipe de rua, fornecendo 
informações necessárias sobre situação cadastral e financeira de clientes 

sempre que solicitado; zelar pelo telefone que lhe será entregue, devendo 
atender chamadas e tirar dúvidas pertinentes ao cadastro de clientes via 

telefone e WhatsApp; visitar a unidade de trabalho para auxiliar na 
organização de arquivos físicos dos cadastros e contratos dos clientes; 

organizar listas de inadimplência e recebimentos, juntamente com a equipe 
responsável, em plataforma de Microsoft Excel; digitar contratos em 

plataformas Microsoft Word

Segmento em decorações e design de interiores; experiência em vendas 
excelente atendimento ao cliente, prospecção de novos clientes; habilidades 

em negociação, relacionamento com clientes e equipe; diferencial: experiência 
em adquirência; necessário possuir veículo próprio; salário R$3.200,00 e 

comissões; benefícios: plano de saúde e odontológico, ajuda de custo para o 
combustível e Gympass; disponibilidade de horário comercial de segunda à 

sexta-feira
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26 AF407 Vendedora Ensino médio SIM

27 AF412 Auxiliar de compras Ensino médio SIM

28 AF416 Divulgadora Ensino médio SIM

29 AF418 Social media Ensino superior SIM

30 AF419 Vendedor (a) externo Ensino médio SIM

Segmento em ensaios fotográficos. Experiência na área de vendas e 
atendimento ao cliente; funções: realização de contratos e pedidos; ensino 

médio completo; habilidades comportamentais: alegre, comunicativa e 
organizada; habilidades básicas em tecnologia e pacote Office; diferencial: 

ensino superior completo ou cursando; disponibilidade de horário de segunda 
a sábado às 13h.

Segmento em componentes para calçados e bolsas; experiência em rotinas de 
negociação, compras e contratação de serviços; diferencial: formação superior 

ou cursando Administração ou áreas afins; conhecimento intermediário no 
pacote Office; bom relacionamento, proativo e dinâmico; funções: cadastro de 

fornecedores, materiais e serviços, controle de pedidos e orçamentos, 
lançamento de notas fiscais e controle de estoque.

Segmento em clínica especialista em adaptação de aparelhos auditivos e 
neurociência; tipo de contratação: PJ; ensino médio completo; experiência em 

atendimento e prospecção de clientes, vendas externas ou áreas 
correlacionadas; funções: visitas em consultórios médicos para oferecer os 

serviços da clínica; habilidades em tecnologia e pacote Office; ganhos 
comissionados e auxílio combustível; possuir CNH e veículo próprio

Segmento em indústria calçadista; experiência no planejamento de conteúdo, 
criação de linhas editoriais e gestão das redes sociais, bom relacionamento 

com  o departamento de Design e Marketing; formação na área será um 
diferencial; profissional de perfil Junior à Pleno (devido a necessidade de 

experiências anteriores); Salário de R$2.000,00 a R$3.000,00

Ensino médio; experiência com vendas externas; conhecimento em informática 
(Word, Excel, nível básico); veículo próprio (carro ou moto); excelência em 

gestão do tempo; empatia; excelente comunicação oral e escrita; alto nível de 
energia e poder de persuasão; ótimo relacionamento interpessoal
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31 AF420 Vendedor externo Ensino médio SIM

32 AF421 Vendedor externo Ensino médio SIM

33 AF422 Vendedor (a) Ensino médio SIM

34 AF423 Vendedor (a) Ensino médio SIM

35 AF425 Assistente de Marketing SIM

36 AF426 Auxiliar de produção Ensino médio SIM

Segmento em rede de produtos de limpeza; experiência em vendas externas, 
atendimento ao cliente, trabalho comissionado; disponibilidade de horários; 

salário fixo e comissão; veículo próprio (empresa cobre o custo do combustível 
e manutenção do veículo)

Empresa no segmento em componentes para calçados e bolsas; experiência 
em área comercial; não exigimos exclusividade em produtos divergentes aos 

da empresa; bom relacionamento interpessoal e comunicação; possuir 
condução própria

Segmento em pneus e centro automotivo; experiência na área comercial e 
atendimento ao cliente; diferencial: conhecimento em produtos automotivos e 

cursos extra na área de vendas; ensino médio completo; disponibilidade de 
horário

Segmento em tintas; experiência em vendas, prospecção de clientes e 
atendimento; ensino médio completo; salário, comissão, premiação de acordo 
com as metas; disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira das 7:30 às 
18:00 e aos sábados das 08:00 às 12:00 (2 horas de almoço e 2 folgas mês aos 

sábados)

Cursando ensino Superior 
ou técnico

Experiências anteriores na área; ensino técnico completo/superior cursando 
em Publicidade e Propaganda, Publicidade e Marketing, Marketing, Artes 
Visuais, Comunicação e Marketing; conhecimento em Adobe Photoshop; 

domínio do Pacote Office (Word, Excel e Internet); disponibilidade de horário

Segmento em indústria química; experiência na área produtiva química, carga 
e descarga de matéria-prima e operação de empilhadeira de acordo com os 

procedimentos de movimentação de materiais; ensino médio completo; 
necessário possuir curso de operador de empilhadeira; possuir CNH categoria A 

e B
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37 AF427 Vendedor interno Jr Ensino médio SIM

38 AF428 Engenheiro Elétrico Ensino superior SIM

39 AF429 Ensino superior SIM

40 AF430 Ensino superior ou técnico SIM

41 AF431 Ensino superior ou técnico SIM

Segmento em cosméticos e perfumaria; experiência em atendimento ao 
cliente, vendas, acompanhamento de pós venda e emissão de relatórios e 

pedidos; ensino médio completo; habilidades em tecnologia, pacote Office e 
mídias sociais; diferencial: cursos e treinamentos relacionados a área; 
disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira das 07:30 às 17:18

CREA ativo; • Experiência prévia com instalações elétricas e projetos
fotovoltaicos; • Experiência prévia com gestão de pessoas; •

"Responsabilidade de dono", senso de propósito.

Analista contábil (NOVA 
VAGA)

Graduação e pós graduação na área são diferenciais. Experiência de 2 a 3 anos. 
Lançamento e fechamento contábeis, conciliações. Entrega das obrigações 

(ECD ECF) 

Analista contábil (NOVA 
VAGA)

Experiência comprovada na área; formação superior ou técnica em Ciências 
Contábeis; Diferencial: conhecimento em sistemas QUESTOR ou DOMINIO; 

Habilidade em Pacote Office; Salário: R$3.500,00; benefícios: vale alimentação 
no valor de R$500,00 e 50% do plano de saúde; disponibilidade de horário das 

7:30 Às 17:30

Analista de departamento 
pessoal (NOVA VAGA)

Experiência comprovada em folha de pagamento, admissão, rescisão, e-social e 
todas as obrigações acessórias pertinentes ao DP; formação superior/técnica 

em Ciências Contábeis ou em áreas relacionadas; habilidade em Pacote Office; 
Salários acima da média do mercado e benefícios; disponibilidade de horário 

das 7:30 às 17:30
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42 AF432 Ensino superior ou técnico SIM

43 AF433 SIM

44 AF434 Ensino médio NÃO

45 AF435 Ensino médio SIM

46 AF436 Ensino superior SIM

Analista fiscal (NOVA VAGA)

Experiência comprovada em Simples Nacional, Lucro Presumido e Real; 
formação superior ou técnica em Ciências Contábeis; habilidade em Pacote 

Office e sistemas QUESTOR ou DOMINO. Salário: R$3.600,00; Benefícios: vale 
alimentação no valor de R$500,00, 50% do plano de saúde, comissão em 

empresas que indicar e bônus por destaques; disponibilidade de horário das 
7:30 Às 17:30

Auxiliar contábil (início 
imediato) (NOVA VAGA)

Ensino superior ou técnico 
completo ou cursando

Experiência em toda rotina da área Fiscal e atendimento ao cliente; diferencial: 
ensino superior/técnico completo ou cursando em Ciências Contábeis; 
conhecimento em Excel; disponibilidade de horário das 7:30 às 17:30

Auxiliar de e-commerce 
(NOVA VAGA)

Não é necessário ter experiência na área mas é necessário possuir habilidades 
com mídias sociais, Internet e tecnologia; possuir o ensino médio completo; 
disponibilidade de horário das 7:30 às 17:30; irá executar vendas no balcão e 

vendas através do e-commerce

Auxiliar fiscal e departamento 
pessoal (NOVA VAGA)

Segmento em escritório de contabilidade; possuir experiência em atendimento 
ao público, atendimento telefônico e trabalho em equipe; possuir noções 

básicas de departamento pessoal e fiscal; habilidade em Pacote Office; 
disponibilidade de horário das 7:30 às 11:50 de segunda à sexta-feira; salário e 

vale alimentação

Encarregado de Marketing 
(NOVA VAGA)

Segmento em acessórios em joias de prata femininas; possuir experiências na 
gestão do setor do Marketing com Ênfase na divulgação para captação de leads 

a nível nacional; possuir formação superior em Publicidade e Propaganda, 
Marketing Digital ou áreas relacionadas; conhecimento em tráfego pago será 
um diferencial; habilidades em Pacote Office, mídias sociais e plataformas de 
Marketing; competências comportamentais: flexibilidade, boa comunicação, 

visão globalizada, criatividade, planejamento estratégico e trabalho em equipe; 
salário R$3.00,00 e bonificação por desempenho; disponibilidade de horário de 

segunda à sexta-feira, das 08h00 às 18h00
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47 AF437 Ensino médio SIM

48 AF438 Ensino médio SIM

49 AF439 Ensino médio SIM

50 AF440 Ensino Fundamental SIM

51 AG748 Consultor Comercial Ensino médio SIM

Motorista (NOVA VAGA)

Segmento em suprimentos gráficos; possuir experiência na área de motorista 
de veículos leves, conferência de mercadoria e entrega de produtos; ensino 

médio completo; habilidades em Pacote Office e mídias sociais; disponibilidade 
de horário das 8:45 às 18:00 de segunda à sexta-feira; salário fixo e vale 

alimentação; disponibilidade de viagens curtas na região

Operador de caixa (NOVA 
VAGA)

Segmento em artigos esportivos; experiência em atendimento ao cliente, 
noções básicas de caixa; atividades: operar o caixa, registrar vendas, conferir 

mercadorias para entregar ao cliente, entre outras demandas do setor; ensino 
médio completo; habilidades em Pacote Office e mídias sociais; disponibilidade 

de horário; salário e benefícios

Vendedor interno (NOVA 
VAGA)

Segmento em suprimentos gráficos; possuir experiência na área comercial, 
atendimento ao cliente e no balcão e separação de mercadoria; ensino médio 

completo; habilidades em Pacote Office e mídias sociais; disponibilidade de 
horário das 8:45 às 18:00 de segunda à sexta-feira; salário fixo e vale 

alimentação

Vendedora (NOVA VAGA)
Segmento em vestuário feminino e masculino; experiência na área de vendas e 

atendimento ao cliente; ensino fundamental completo; diferencial: cursos 
técnicos em vendas; disponibilidade de horário comercial; salário inicial 

R$1.550,00 (vale transporte e bonificação)

Profissional com vivência na área de vendas/comercial para realizar 
atendimento a carteira de clientes, recebimentos de leads, prospecção e 

comercialização de produtos e serviços./ Salário: R$ Fixo + Comissão/ Horário: 
09h00 às 18h00 / Contrato PJ (MEI)/   Segmento Tecnologia
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52 AG815 Costureira Ensino Fundamental SIM

53 AG906 Motorista de Carreta Ensino médio SIM

54 AG923 Representante comercial Ensino médio SIM

55 AG928 Auxiliar de Almoxarifado Ensino médio SIM

56 AG935 Comprador Ensino médio SIM

Profissional para confeccionar moletons. Necessário conhecimento em costura 
na overloque, máquina Reta e galoneira. Empresa localizada na região do City 

Petrópolis./ Salário: R$ 1.700,00 + Bonificações/ Horário: 07h00 às 16h48/ 
Contrato CLT/  Segmento Confecção

Profissional com experiência em direção de carreta para transporte de diversas 
cargas para rotas curtas. Necessário CNH categoria E e disponibilidade para 

trabalhar em Ribeirão Preto./ Salário: R$2.000,00 a R$3.000,00 + Vale-refeição 
+ Vale-transporte/ Horário: De segunda à sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento 

Transportadora

Profissional com experiência em vendas para comercializar as máquinas, fazer 
visitas aos clientes e prospecção. Necessário veículo próprio./Salário: 

Comissionamento/Horário: A combinar - Hibrido/ Contrato PJ/ Segmento 
Máquinas Industriais

Profissional com experiência na função para realizar organização e controle de 
estoque./ Salário: R$ 1.808,25 + Vale transporte + 250,00 Vale alimentação/ 

Horário: 07h48 às 17h00 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 11h00 aos Sábados/ 
Contrato CLT/ Segmento Ferragens

Profissional com experiência na função para auxiliar nas rotinas de compras. 
Diferencial: Experiência em Indústria de Borracha./ Salário: R$ 2.500,00 + Vale 

transporte + Assistência Médica/ Horário: 07h00 às 16h20 Segunda a Sexta-
feira/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Borrachas
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57 AG936 Ensino Fundamental SIM

58 AG942 Estágio em Contabilidade Cursando ensino Superior NÃO

59 AG944 Gerente Ensino médio SIM

60 AG949 Publicitário (a)  Ensino superior NÃO

61 AG952 Assistente de e-commerce Ensino médio SIM

Auxiliar de Limpeza |Serviços 
Gerais 

Profissional com experiência na função para auxiliar na limpeza da fábrica, 
separar e controlar o descarte (lixo) da produção e demais rotinas relacionadas 
a função. Empresa localizada no Distrito Industrial./ Salário: R$ 1.545,00 + Vale 

Transporte/ Horário: 05h50 às 15h38/ Segmento Indústria de Confecção

Cursando Superior em Ciências Contábeis, Administração ou áreas relacionadas 
para auxiliar o setor contábil na prestação de contas, preenchimento e análise 
de planilhas do Excel e demais rotinas relacionadas a função. / Bolsa: 900,00 + 
100,00 de auxilio transporte/ Horário: 08h00 às 14h00 Segunda a Sexta-feira/ 

Entidade Filantrópica

Profissional com experiência na função para garantir a operação eficiente do 
restaurante, bem como manter os padrões de alta produção, produtividade, 

qualidade e atendimento ao cliente, treinar o pessoal da cozinha e salão, a fim 
de cumprir com as normas de limpeza e higiene. Diferencial: 

Vivência/conhecimento em gestão de pessoas/ Salário: A combinar + Vale 
alimentação + Vale refeição + assistência médica/Horário: Necessário 

disponibilidade de horário/ Contrato CLT/  Segmento Restaurante

Profissional para realizar a gestão de mídias sociais e programas de 
relacionamento com o cliente. Necessário: Formação superior em Publicidade 
e Propaganda ou áreas relacionadas./ Salário: R$ 1.200,00 / Horário: 13h00 às 

18h00/ Contrato CLT/ Pisos e Revestimentos

Profissional com experiência na função para realizar o atendimento ao cliente 
por meio dos canais digitais, realizar trocas e devoluções e das suporte a loja 
física./ Salário: R$ 1.664,55/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Distribuidora
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62 AG956 Atendente Ensino médio SIM

63 AG958 Atendente de vendas Ensino médio SIM

64 AG959 Atendente de vendas Ensino médio SIM

65 AG962 Bartender Ensino médio SIM

66 AG972 Estágio em Administração NÃO

Profissional com experiência em atendimento ao cliente, para realizar 
operações de caixa, auxilio na cozinha, conferência de vencimento dos 

produtos, reposição dos produtos nas gôndolas e organização do local de 
trabalho./ Salário: R$ 2.300,00 + Vale transporte +  Vale Refeição + Cesta básica 

/ Horário: 06h00 às 14h00 OU 15h00 às 23h00  (Escala 6x1)/ Contrato CLT/ 
Segmento Loja de Conveniência

Profissional com experiência em vendas por canais digitais, WhatsApp e por 
televendas. Empresa localizada no Jardim Paulistano. Diferencial: Vivência com 

vendas de produtos de beleza/ Salário: R$ 1.547,00 + Comissão + Vale 
transporte / Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Vestuário

Profissional com experiência para realizar atendimento ativo, negociação com 
clientes e efetivação de venda de crédito consignado./ Salário: R$ 1.350,00 + 

Comissão + Vale transporte/ Horário: 08h00 às 17h00 (Segunda a Sexta)/ 
Contrato CLT/  Segmento Financeira

Profissional com experiência na função para servir os garçons com os pedidos 
de bebidas (cervejas, chopp, refrigerante, etc.), preparar sucos e drinks, 
manter a organização e limpeza do local e demais rotinas relacionadas a 

função./ Salário: R$ 1.720,00 + Refeição no local/ Horário: 16h00 às 00h00 
(Escala 6x1)/ Segmento Pizzaria

Cursando ensino Superior 
ou técnico

Cursando Superior/Técnico em Administração, Recursos Humanos, Ciências 
Contábeis ou áreas relacionadas para auxiliar nos processo de recrutamento e 

seleção, suporte ao setor financeiro, cotações e atendimento ao público. / 
Bolsa: R$ 800,00 + 100,00 Auxilio transporte + 145,00 Vale alimentação/ 

Horário: 13h30 às 19h30/ Segmento Restaurante
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67 AG977 Auxiliar de Design Gráfico Ensino médio SIM

68 AG980 Atendente de vendas Ensino médio SIM

69 AG982 Auxiliar de produção Ensino médio SIM

70 AG984 Gestor(a) de Marketing Ensino superior SIM

71 AG985 Ensino médio SIM

72 AG986 Apontador(a) de Sola Ensino Fundamental SIM

Profissional com experiência na função para realizar a criação de materiais 
gráficos. Necessário conhecimento em Corel Draw e Photoshop./ Salário: R$ 

1.600,00 + Vale transporte/ Horário: 07h45 às 18h00/  Contrato CLT/ Segmento 
Etiquetas e Adesivos

Profissional para realizar atendimento ativo, negociação com clientes e 
efetivação de venda de crédito consignado./ Salário: R$ 1.212,00 + Comissão + 
Vale transporte/ Horário: 09h00 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Financeira

Profissional para auxiliar na produção, revisão e expedição. Não é necessário 
experiência/ Salário: R$ 1.500,00 / Horário: 07h00 às 17h00/ Contrato CLT/ 

Segmento Indústria Têxtil

Profissional com experiência na função para desenvolver estratégias e planos 
de marketing. Necessário formação superior em Marketing, Publicidade e 

Propaganda ou áreas relacionadas./ Salário: R$ 3.500,00 + Vale transporte/ 
Horário:  07h10 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Auxiliar de Faturamento| E-
commerce

Profissional com experiência na função para auxiliar na emissão de etiquetas 
de diversas plataformas de E-commerce, emissão de NF's e atendimento ao 

cliente. Diferencial: Conhecimento em plataformas digitais (Bling, Irroba, 
mercado livre, dafiti)/ Salário: R$ 1.600,00/Horário: Segunda a Sexta-feira/ 

Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência em lixação, preparação e apontamento de 
solados./ Salário: R$ 1.800,00 /Horário: 07h45 às 16h30/ Contrato CLT/ 

Segmento Indústria de Calçados
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73 AG987 Empregada doméstica Ensino Fundamental SIM

74 AG991 Psicólogo(a) Organizacional Ensino superior SIM

75 AG994 Vendedor(a) Ensino   Médio SIM

76 AG995 Vendedor(a) Ensino   Médio SIM

77 AG996 Atendente Ensino   Médio SIM

Profissional com experiência na função para lavar, passar, cozinhar e cuidar da 
limpeza da casa. Residência localizada no Residencial Amazonas./ Salário: A 

combinar + Vale Transporte / Horário: 07h10 às 17h00/ Segmento Residencial

Profissional com vivência em gestão de pessoas e liderança organizacional./
Salário: R$ 2.300,00 / Horário: Comercial/ Contrato CLT/ Segmento Ótica

Profissional com experiência em vendas presencial e online para realizar
vendas por redes sociais, cadastro de clientes e produtos e abertura de ordem
de serviço. Diferencial: Conhecimento em produtos Apple./ Salário: R$ Fixo +
comissão/ Horário: 09h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 09h00 às 15h00

aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Telefonia

Profissional com experiência em vendas e com facilidade em metas para
realizar atendimento ao cliente presencial e por telefone, apresentação dos

produtos e esclarecimento de dúvidas. Captação de clientes e divulgações em
redes sociais, auxilio no atendimento pós venda (embalagem, emissão de NF e
reposição do produto em loja) e organização e limpeza das vitrines./ Salário: R$
1.808,75 + Comissão + Vale transporte/ Contrato CLT/ Segmento Moda Intima

Profissional com experiência em atendimento ao público, vendas, estoque e
auxiliar na limpeza e organização no espaço de trabalho. /Salário: R$ 1.664,55 /
Horário: 08h30 às 15h30 Segunda a Sexta-feira e 08h30 às 14h00 aos Sábados

e Domingos (Escala 6x1)/ Contrato CLT/ Segmento Alimentício
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78 AG997 Auxiliar Técnico Ensino   Médio SIM

79 AG998 Cuidador(a) de Idosos Ensino   Médio SIM

80 AG999 Churrasqueiro Ensino   Médio SIM

81 AG01 Gerente de Produção Ensino   Médio SIM

82 AG02 Social Media Ensino superior SIM

Profissional com conhecimento básico em informática e rede, instalações
elétricas, câmeras de segurança e alarmes para auxiliar nas instalações.

Necessário: CNH A/B. / Salário: R$ 1.664,55/ Horário: 08h00 às 18h00 Segunda
a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Tecnologia

Profissional com experiência na função para realizar cuidados higiênicos,
acompanhamento ao médico, alimentação de idosos. Diferencial: Vivência na
função/ Salário: R$ 1.496,49 + Insalubridade + Vale transporte + 185,31 Vale

Alimentação + Refeição no local/ Horário: Escala 12x36/ Contrato CLT/
Segmento Entidade Filantrópica

Profissional com experiência na função./ Salário: A combinar/ Horário: 14h00
às 00h00 (Quarta à Sábado)/ Contrato CLT/ Segmento Steakhouse

Profissional com experiência na função para gerenciar a produção na
fabricação de sapato masculino, acompanhar o andamento da produção,
custos, qualidade, padrão de produção e em todas as áreas dos processos

produtivos e que tenha habilidades interpessoais (liderar pessoas). Necessário
conhecer todas as áreas de produção de calçados. / Salário: R$ 5.000,00/
Horário: 06h45 às 16h35/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência em vendas nas plataformas de Marketplace e em 
administrar perfis da empresa nas redes sociais para acompanhar e fazer

postagens. Necessário: Conhecimento na ferramenta Google ADS e formação
em Marketing, Publicidade e propaganda ou áreas relacionadas./ Salário: R$

2.00,00 + Vale transporte/ Horário: 07h00 às 16h30 / Contrato CLT/ Segmento
Indústria de Calçados
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83 AG04 Ensino Fundamental SIM

84 AG06 Empregada Doméstica Ensino Fundamental SIM

85 AG08 Estágio em Publicidade Ensino superior ou técnico NÃO

86 AG10 Analista de Planejamento Ensino   Médio SIM

87 AG11 Ensino   Médio SIM

Auxiliar de Limpeza|
Faxineira

Profissional com experiência na função para realizar a limpeza, realizar a coleta 
de lixo, varrições e lavagens. Preparar e servir café na área administrativa e

produção/ Salário: R$ 1.942,60/ Horário: 05h00 às 14h48/ Segmento Indústria
de Borracha

Profissional com experiência na função para lavar, passar cozinhar e cuidar da
limpeza da casa. Residência localizada no Jardim Califórnia./ Salário: R$

1.602,00 + Vale Transporte / Horário: 07h30 às 17h00/ Segmento Residencial

Cursando Superior/Técnico em Publicidade e Propaganda, Design Gráfico ou
áreas relacionadas para auxiliar em montagens de portifólios. Desejável:

Habilidade com Photoshop, Ilustrator, Adobe After Effects e Adobe Premiere
Pro. / Bolsa: R$ 900,00 + 100,00/ Horário: 06h/dia/ Segmento Tecnologia

Profissional com experiência em planejamento e compras, atendimento aos 
representantes, cadastros de fichas técnicas e demais rotinas relacionadas ao 
cargo./ Salário: R$ 2.300,00 / Horário: Segunda a Sexta-feira /Contrato CLT/ 

Segmento Artefatos de Couro

Auxiliar Administrativo| 
Comercial 

Profissional com experiência na função para realizar vendas, negociações, 
fechamento de contrato, ligações via telefone, WhatsApp e redes sociais. 
Diferencial: Conhecimento em Marketing ou Publicidade e Propaganda./ 

Salário: R$ 1.700,00 + Comissão + Vale transporte + 200,00 Vale Alimentação + 
Assistência médica e odontológica/  Horário: 08h30 às 18h30 Segunda a Sexta-

feira e 09h00 às 14h00 aos Sábados/  Contrato CLT/ Segmento Clínica 
Odontológica
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88 AG12 Auxiliar Administrativo Ensino   Médio SIM

89 AG13 Ensino   Médio SIM

90 AG14 Secretária Executiva Ensino   Médio SIM

91 AG15 Ensino   Médio SIM

92 AG16 Assistente Comercial Interno Ensino   Médio SIM

Profissional com experiência em rotinas administrativas e atendimento ao 
cliente. Necessário: Conhecimento em informática e Pacote Office/ Salário: R$ 
1.800,00 + Refeição no local/  Horário: Segunda a Sexta-feira 08h00 às 18h00 e 

aos Sábados alternados/  Contrato CLT/ Segmento Transportadora

 Atendente de Call Center 
Profissional com experiência em telemarketing para realizar atendimento ativo 
e receptivo. Necessário conhecimento no Pacote Office./ Salário: R$ 1.408,87 + 
Comissão + 200,00 Vale refeição + ajuda de custo (transporte) / Horário: 12h00 

às 18h00 (36h/semanais)/ Contrato CLT/ Segmento Telecomunicações

Profissional com experiência na função para atuar no apoio ao diretor, 
organizar agenda pessoal e profissional, correspondências, comunicados e 

outros documentos. Administrar compromissos, horários de reuniões, viagens 
e demais rotinas relacionadas a função. Necessário formação superior. 

Diferencial: Inglês fluente/intermediário/ Salário: A combinar/ Horário: 07h00 
às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Assistente Comercial| Vendas 

Profissional para auxiliar nas vendas, marketing, cálculo de custos, orçamentos, 
pedidos de venda e demais rotinas relacionadas a função. Necessário: Excel 
intermediário/Avançado e facilidade com cálculos/ Salário: R$ 2.500,00 +  
310,00 Vale Refeição + 225,00 ajuda de custo (combustível) + Assistência 
médica/ Horário: 07h30 às 17h18 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Produtos Químicos

Profissional com experiência em vendas, atendimento e prospecção de novos 
clientes. Ter CNH A/B. Diferencial: Experiência com Televendas/ Salário: R$ 

1.200,00 + comissão (atrativa)./ Horário: Segunda-feira a Sexta-feira/ Contrato 
CLT/ Segmento Corretora de Seguros/Bancário
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93 AG17 Motorista Entregador Ensino   Médio SIM

94 AG18 Planejador(a) Ensino   Médio SIM

95 AG19 Auxiliar de produção Ensino Fundamental SIM

96 AG20 Estágio em Atendimento Cursando Ensino Médio NÃO

97 AG21 Estágio em Administração Cursando Ensino Médio NÃO

Profissional para realizar serviços gerais do barracão/ depósito (limpeza, 
organização, recebimento, conferência de mercadorias, limpeza e organização) 
e realizar as entregas. Necessário CNH D/E / Salário: R$ 2.100,00 + bonificação 

+ 310,00 Vale Refeição + 225,00 ajuda de custo (combustível) + Assistência 
médica/Horário: 07h30 às 17h18 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Produtos Químicos

Profissional com experiência na função para realizar a acompanhamento e 
preenchimento de planilhas, dados, ficha técnica, custos e demais rotinas 

relacionadas a função. Necessário: Conhecimento em informática e sistema 
JRTI / Salário: A combinar/ Horário: 07h00 às 16h48/ Contrato CLT/ Segmento 

Indústria de Borrachas

Profissional para auxiliar a linha de produção. Diferencial: vivência na Indústria 
de Borracha/ Salário: R$1.961,23 + Insalubridade /Horário: 04h30 às 14h18 OU 

08h00 às 17h48/ Contrato CLT/ Segmento Indústria Química

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio (diurno) para auxiliar nas rotinas de 
atendimento ao cliente (atualização e realização de cadastros, recebimentos 
de vendas, emissão de notas fiscais de saída, preenchimento de planilhas e 

atendimento por telefone)/ Bolsa: R$ 600,00 + 100,00 de Auxílio transporte/ 
Horário: 13h30 às 18h30 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 12h00 aos Sábados/ 

Segmento Pneumático

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar nas rotinas 
administrativas (emissão de notas fiscais, etiquetas de postagem Correios, 

preparar caixas para envio, organizar documentações, receber mercadorias, 
conferir e colocar nos locais indicados.)/ Bolsa: R$ 600,00 + 100,00 de Auxílio 

transporte/ Horário: 6horas/dia/ Segmento  Carimbos e Matrizes
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98 AEC105 Vendedora / e-commerce Ensino superior SIM

99 AEC111 Recepcionista de hotel Ensino superior ou técnico SIM

100 AEC122 Auxiliar de e-commerce Ensino médio SIM

Horário: Segunda a Sábado - Horário Comercial ACIF. Trabalha aos domingos 
em datas comemorativas. Funções: Vendas em loja Física e On-line . 

Atendimento a clientes de loja / site e marketplaces. Requisitos: Experiência 
em plataformas de marketplaces e sites será um diferencial; Superior ou 

técnico cursando; Experiência anterior. Benefícios: Premiações (Em média R$ 
600,00)

Horário de trabalho: Segunda a sábado/domingo, das 15h00 às 23h20 (escalas). 
Funções desempenhadas: Atender chamadas telefônicas internas e externas, 

anotar as solicitações em log book, direcionar à área responsável, e ao receber 
o feedback do mesmo, encerrar a ação certificando a satisfação do hóspede. 

Realizar o check in e check out dos hóspedes no sistema, realizar o fechamento 
do caixa de seu turno. Solicitar aos hóspedes o preenchimento da FNRH com 
todos os campos obrigatórios, solicitar documentação dos hóspedes no check 
in cumprindo os padrões e procedimentos internos e legais. Apoiar os demais 
setores quando necessário. Auxiliar os hóspedes com bagagens. Consultar os 
canais de venda e fazer reservas no sistema. Requisitos: Superior ou Técnico 
Cursando em Administração de Empresas; É necessário CNH para o exercício 
da função; Possuir experiência anterior em função similar é um diferencial. 

Benefícios: Vale-Refeição e Vale-Transporte (R$300,00).

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 8h00 às 18h00. Atribuições: Vendas 
em todos os canais de E-commerce. Atuar no operacional de sites de e-

commerce, pedidos, dúvidas, consultas dos clientes, faturamento das vendas, 
cadastro de produtos. Requisitos: Ensino Médio Completo; É necessário 

experiência com vendas em canais de e-commerce; Conhecimento no bling, 
plataforma irroba , subir anúncios, etc. Benefícios: Comissão sobre as vendas.
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101 AEC124 Vendedor (a) Ensino médio SIM

102 AEC134 Padeiro Ensino médio SIM

103 AEC136 Ensino médio SIM

104 AEC138 Vendedora interna Ensino médio SIM

Segmento: piso e/ou material de construção. Segunda a sexta 8:00 as 18:00. 
Sábado 8:00 as 12:00. Funções> vendedor de piso e/ou materiais construção. 
Requisitos: Experiência anterior com vendas de material de construção e/ou 

pisos. Benefícios: Comissão: aproximadamente 1000,00.

Horário de trabalho: de segunda à segunda (folgas por escala) das 13:00 às 
22:00 horas. Local: Loja de conveniência em posto de gasolina. Funções: 

panificação (variados tipos de pães, roscas, etc). Requisitos: Ensino Médio 
Completo; Experiência com panificação. Benefícios: Salário: R$ 1.701,00 + 30% 
= 2.211,30; Horas extras e feriados são pagos em folha; Ticket alimentação de 

R$ 200,00; Plano de saúde após 6 meses, subsidiado 50% para o titular.

Consultor de vendas (híbrido) 
PJ (MEI)

Horário de Trabalho: Segunda à sexta - das 9:00 às 18:00 horas. Trabalho 
Híbrido: alguns dias presencialmente na empresa, outros dias podem ser 

remoto. Funções: Captação de empresas de médio e pequeno porte, 
apresentação do produto e fechamento do contrato de venda, pós-venda. O 
produto é uma tecnologia em telecomunicação (um sistema em nuvem) que 
permite chamadas de voz, de vídeo, conferências, etc, além de serviços como 

PABX remoto, monitoramento via GPS, controle de senhas, etc. Requisitos: 
Ensino Médio Completo; Experiência com vendas; Necessário ter computador 

próprio.

Área: produtos de higiene e limpeza. Horário de trabalho: Segunda a sexta das 
8:00 - 12:00 às 13:00 – 17:45. Funções: prospecção de novos clientes, 

atendimento e vendas via redes sociais, acompanhamento de pedidos, análise 
de relatórios comerciais, etc. Requisitos: Ensino médio completo; Experiência 

anterior em telemarketing. Benefícios: Comissão sobre vendas de 3%
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105 AEC140 Auxiliar de faturamento Ensino médio SIM

106 AEC141 Gestor financeiro / contábil Ensino superior SIM

107 AEC143 Projetista Ensino superior SIM

Área: cosméticos. Horário: Segunda à sexta das 8:00 às 18:00 - Sábado: 9:00 às 
13:00 hrs. Funções: auxiliar em atividades administrativas do setor comercial, 
como: faturamento de pedidos e assistência para revendedoras da marca (via 
telefone e redes sociais). Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com 

rotinas administrativas e EXCEL. Benefícios: Premiação por produtividade.

Horário comercial - de segunda à sexta feira. Funções:Coordenar e gerenciar 
todas as áreas e setores administrativos e financeiro da empresa, prestação de 

contas, auditoria, análise de DRE, análise de relatórios e resultados, etc. 
Requisitos: Graduação em Gestão Empresarial, Administração, Contábeis ou 
Finanças; Experiência como Gestor Administrativo e Financeiro superior a 2 

anos; Excel avançado. Benefícios: Salário e benefícios à negociar.

Área: indústria mecânica. Horário de trabalho: segunda à sexta - das 7:30 às 
17:30. Intervalo de 1 hora de almoço, restaurante no local. Funções: elaborar 

projetos mecânicos; desenhos em software Solidworks; cálculos dinâmicos 
fluídos; dimensionamento matemático de componentes, projeto de 

ferramentas para corte, estampo e dobra; análisese físicas e laboratoriais; 
projetos para molde de injeção para polímeros de engenharia; soluções de 
problemas em projetos de ferramentaria, etc. Requisitos: Graduação em 

Engenharia Mecânica. Experiência na função. Conhecimento intermediário 
para avançado em Soliworks. Benefícios: Salário a negociar.



https://forms.gle/5wFRr59k6FNwHoPc7
03/02/2023

03/02/2023

108 AEC146 Assistente de Marketing Ensino superior ou técnico SIM

109 AEC147 Auxiliar de expedição Ensino médio SIM

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 07h30 às 17h18 (1h de intervalo); 
Atividades: Fazer estudo de mercado e de concorrência (benchmarking); 

Auxiliar nas ações de branding da marca; Elaborar ações nos meios digitais e 
materiais para uso da equipe comercial, tanto para captação de leads quanto 

para retenção de clientes; Montar o calendário editorial da marca; Levantar as 
métricas e analisá-las, gerando insumos para as outras equipes; Produzir 
mockups de novas páginas do site; Criar e otimizar projetos na web; Criar 

templates para o time de marketing em suas rotinas de redes sociais, blog, 
email e outros canais; Criar e desenvolver artes para atender a demanda de 

projetos, folder, catálogos, banners; Fazer fotos e vídeos gerando conteúdo de 
propaganda para divulgação nos meios de comunicação. Requisitos: - Superior 
ou Técnico Completo em Publicidade e Propaganda, Publicidade e Marketing, 

Artes Visuais, ou Comunicação e Marketing. - Conhecimento em Adobe 
Photoshop e Domínio do Pacote Office (Word, Excel e Internet); - Experiência 

comprovada como Assistente de Marketing. Benefícios: Vale-refeição; Plano de 
carreira; Assistência Médica/Plano de saúde; Assistência Odontológica; Vale-

Transporte.

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 07h30 às 17h18 (01h de intervalo); 
Atribuições: Verificar nota fiscal de entrada e saída no recebimento e 

expedição de materiais; Operar empilhadeira dentro dos padrões 
estabelecidos de operação e segurança, para transportar, empilhar e 

posicionar matérias–primas, embalagens e produtos acabados em depósito, 
pátios e outros locais; Conferir peso das mercadorias recebidas e expedidas; 
Observar e seguir área de armazenamento demarcada por tipo de produto; 
Separar produtos do almoxarifado para expedição; Preencher os registros 

aplicados ao setor; Etiquetar produtos de acordo com a emissão das ordens de 
produção; Acompanhar embarque de produtos de acordo com o cliente / 
transportadoras e notas fiscais; Endereçar produtos acabados e matérias 

primas; demais atividades correlatas. Requisitos: - Ensino Médio Completo e 
curso de OPERADOR DE EMPILHADEIRA com certificado; - Considerado um 
diferencial o Curso Técnico em Logística; - É necessário possuir experiência 

anterior em expedição; - É necessário CNH para o exercício da função. 
Benefícios: Vale-refeição; Plano de carreira; Assistência Médica/Plano de 

saúde; Assistência Odontológica; Vale-Transporte.
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110 AEC152 Vendedora interna Ensino médio SIM

111 AEC153 Professor de Educação Física Ensino superior SIM

112 AEC154 Cursando ensino Superior NÃO

113 AEC155 Vendedor interno Ensino médio SIM

Área: produtos de beleza. Horário: Segunda à sexta - das 8:00 às 18:15 (1:30 de 
almoço) e sábados - das 8:00 às 13:00. Funções: realizar vendas de produtos de 

beleza para revendedoras da marca. Requisitos: Ensino Médio Completo; 
Experiência com vendas. Benefícios: além do salário existe uma premiação 

vinculada a indicadores de produtividade. Valor a combinar.

Terceirização. Horário de trabalho: das 6h00 às 10h00, de segunda a 
sexta. Das 16h00 as 20h00, de segunda a quinta. Requisitos: Formação 
plena em Educação Física e registro no CREF; Experiência docente na 
área. Benefícios: Piso da Categoria + variável sobre atendimento por 

aluno do Projeto Decolar.

Estagiário (s) de Educação 
Física

Horário de trabalho: meio período - 6:00 horas, de segunda a sexta. 
Requisitos: - Estar cursando Graduação em Educação Física. ** 

Desejável que já esteja no segundo ano. Benefícios: Bolsa estágio no 
valor de R$ 1000,00

Horário: de segunda à sexta -  07H30 AS 17H18. Funções: prospecção 
de clientes por meio eletrônico, envio de amostras e propostas 
comerciais, emissão do pedido e acompanhamento via ERP, 

acompanhar o pós venda, manter o cadastro atualizado, facilitar a 
negociação com o cliente, emissão e análise de relatório de vendas, etc. 

Produto: Cosméticos esportivos. Requisitos: Ensino Médio Completo. 
Experiência com vendas interna - contato com o cliente via telefone e 

redes sociais. Benefícios: Apenas salário fixo, não há comissão, porém 
existe possibilidade de futuramente implantar comissão. É ofertado : 
Ass. Médica + Ass. Odontológica + Vale transporte + Cesta básica.
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114 AEC156 Analista de Marketing Digital Ensino superior SIM

115 AEC157 Vendedor (a) Ensino médio SIM

116 AEC158 Assistente comercial Ensino médio SIM

117 AEC159 Ensino médio SIM

Salário a combinar. Trabalho de segunda a sexta das 8:12 às 18 hrs 
Almoço as 13 hrs. Profissional para realizar funções de marketing digital, e de 

e-commerce. Requisitos: Experiência na área. Formação em áreas de 
marketing, publicidade e áreas afim. Benefícios: Bolsa auxílio educação - 50% 

do valor do curso com teto de R$ 250,00.

Área: motos. SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 18:00 SÁBADO 8:00 AS 13:00. 
Funções: ATENDIMENTO DE CLIENTE, VENDA DIRETA, CADASTRO DE FICHAS 

NO SISTEMA DO BANCO. Requisitos: Ensino médio completo. Experiência 
anterior. Diferencial: CNH Benefícios: Bonificação de 400,00; Vale transporte

Área: química. Horário previsto: 7:00 às 11:30 - 12:30 às 17:00. Funções: 
Atendimento a clientes via telefone/ Posições de pedidos/Acompanhamento 
pedidos junto a Produção/ Suporte a Representantes/Suporte a Gerência de 

Vendas/ Acompanhamento de Metas setor Comercial/ Liberação pedidos 
Acompanhar e despachar amostras.. Requisitos: Ensino Médio Completo. 
Desejável Graduação na área de Administração ou Gestão da Produção. 

Experiência com setor comercial de indústria. Experiência com B2B.

Auxiliar de Marketing (NOVA 
VAGA)

Área: produtos de beleza. Horário: Segunda à sexta das 8:00 às 18:00 - 
Sábado (alternados): 9:00 às 13:00 hrs. Funções: auxiliar no 

departamento de marketing, com atividades de criação e também 
administrativas (criação de artes, divulgação de produtos e controle de 
indicadores comerciai). Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiente 

com Canvas (desejável também outros aplicativos ou softwares de 
edição); Experiente com Redes Sociais e com Pacote Office (Word, 

Excel e Power Point). Benefícios: a combinar.
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118 AEC160 Ensino médio SIM

119 AEC161 Ensino superior SIM

120 AEC162 Ensino médio SIM

121 AEC163 Ensino médio SIM

122 AEC164 Ensino médio SIM

Vendedora líder (NOVA 
VAGA)

Área: loja de brinquedos. Horário do comércio: segunda à sexta - 9:00 
às 18:00 e sábado das 9:00 Às 17:00. Funções: vendas ao cliente e 
substituir o gerente nas ocasiões em que for necessário. Requisitos: 

Ensino Médio Completo; Experiente com vendas. Benefícios: Salário do 
comércio + Comissão sobre vendas.

Gerente de cozinha industrial 
(NOVA VAGA)

Horário de Trabalho: à combinar. Funções: gerenciar produção de 
empanadas argentinas (operacional e equipe).  Requisitos: Desejável  
formação em Nutrição; Experiência com cozinha industrial e gestão de 

equipe. Benefícios: Salário à combinar

Vendedora Interna (NOVA 
VAGA)

Área: uniformes empresariais. Horário de trabalho: segunda a sexta das 
8 as 18. Funções: vendas internas e externas de uniformes empresariais 

e escolares. Requisitos: Necessário CNH (carro fornecido pela 
empresa); Ensino médio completo; Necessário possuir experiência 
anterior com vendas. Benefícios: Comissões 5%; Vale Transporte; 

Cesta básica

Vendedor (a) (NOVA VAGA)

Área: produtos financeiros. Horário: segunda à sexta - 8:00 às 18:00 
horas. Funções: venda de produtos financeiros (abertura de conta para 

pessoa jurídica e máquina de cartão). Trabalho Externo. Requisitos: 
Ensino Médio Completo; Veículo Próprio; Experiência com vendas 

externas e captação ativa de clientes. 

Designer gráfico (NOVA 
VAGA)

Horário: segunda à sexta - das 8:00 às 18:00 horas. Funções: Criar a 
parte visual de materiais como sites, panfletos, outdoors, banners, 

embalagens, anúncios, campanhas e logotipos, voltadas para social 
mídia. Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com Corel Draw 

e Photoshop
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123 AEC165 Ensino médio SIM

124 AEC166 Ensino médio SIM

125 AEC167 Ensino médio SIM

126 AEC168 Ensino médio SIM

Analista financeiro (NOVA 
VAGA)

Área: instituição hospitalar. Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 
7h12 às 12h00 - 13h00 às 17h00; Atribuições: rotina 

financeira completa (contas à pagar, à receber, cobrança, relatórios, 
etc). Requisitos: Ensino médio completo. Desejável Graduação em 

Administração, Economia, Contabilidade ou área afim. Conhecimento 
em Excel. É necessário experiência anterior na função. Necessário 

CNH. Experiência com sistema CHB será um diferencial. Benefícios: 
Cesta Básica no valor de R$ 75,00. 

Operador de e-commerce 
(NOVA VAGA)

Segunda a sexta: 08h as 17h48. Atendimento ao cliente nas plataformas 
de marketplace da empresa, cadastro de produtos, site ERP, CRM. 

Requisitos: Pacote office completo; Experiência na área; Benefícios: VT 
R$200,00. 

Estoquista (NOVA VAGA)

Horário: Segunda à sexta - das 8:00 às 18:15 (1:30 de almoço) e 
sábados alternados - das 8:00 às 13:00. Funções: Conferir nota fiscal de 
entrada r conferir o produto recebido (se tem avarias ou não), separar-

embalar-endereçar produto que será despachado para o cliente final.  ** 
Nesta atividade é provável que tenha que carregar caixas pesadas. 

Requisitos: Ensino Médio Completo. Benefícios: Além do salário existe 
uma premiação de até R$ 450,00 vinculada à indicadores de 

produtividade. 

Supervisor de vendas (NOVA 
VAGA)

Área: distribuidora de bebidas. Segunda a Sexta: 07:00 as 17:48 . 
Sábado: 07:00 as 15:00. Supervisor equipe de vendas externa e loja 

física. Requisitos: Experiência na área. CNH e veículo próprio. 
Benefícios: R$300,00 de ajuda transporte; Comissões de 0,25% sobre 

faturamento da empresa.
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127 AEC169 Ensino médio SIM

128 AEC170 Ensino médio SIM

129 AEC171 Ensino superior ou técnico SIM

Vendedor externo (NOVA 
VAGA)

Área: distribuição de bebidas e outros. Horário de trabalho: segunda a 
sexta das 08:00 ás 17:00. Funções: cadastramento e prospecção e 

vendas com um vasto mix de produtos e marcas exclusivas. 
Remuneração: R$1.500,00. Requisitos: Necessário possuir 

CNH; Necessário veículo próprio; Ensino médio completo; Necessário 
possuir experiência com vendas externas ou em função similar; 

Competências: comunicativo, dinâmico e flexível. Benefícios: Comissões 
variáveis entre 1% a 5 %; Plano de carreira; Ajuda de custo no valor de 

R$300,00

Faturamento / estoquista 
(NOVA VAGA)

Área: indústria de lingerie. Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 
07h12 às 17h00. Atribuições: Gerir o estoque; receber/localizar 

mercadorias; organizar e separar os produtos por categorias; preparar 
pedidos (picking); lidar com correios ou transportadoras; embalagem; 

documentação e nota fiscal; atender trocas, devoluções e envios dentro 
do prazo dos pedidos; fazer a contagem física do estoque para 

compatibilizar as quantidades com os saldos contábeis do sistema e 
apurar eventuais divergências. Requisitos: Ensino médio completo; 

Conhecimentos em sistemas de gestão; Experiência mínima de 2 anos 
na função. 

Gestor de produção industrial 
(NOVA VAGA)

Segunda a sexta: 8:00 as 18:00 h. Descrição: Cuidar de todo o processo 
produtivo, desde a compra de matéria prima à logistica e qualidade de 

produção. Sistema utilizado: Softup. Requisitos: CNH; Estar formado ou 
cursando Gestão de Produção Industrial, Gestão da Produção, 

Processo de Planejamento e Controle de Produção. Desejável ter 
experiência com PCP, Compras e logística. Benefícios: Vale transporte 

de R$200,00.
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130 AEC172 Ensino médio NÃO

131 AEC39 NÃO

132 AEC40 Estagiário de Ensino Médio Cursando Ensino Médio NÃO

133 AEC53 Ensino superior SIM

Expedição / almoxarifado 
(NOVA VAGA}

Horário: Segunda à sexta - 08h as 17h48 . Funções: separar produtos 
para serem despachados pela transportadora, auxiliar nas rotinas de 

controle de estoque, recebimento de materiais, lançamentos no sistema, 
etc. Requisitos: Ensino Médio Completo. ** Não é necessário ter 

experiência para esta vaga ** Benefícios: Vale transporte

Estagiário para Curso 
Superior ou Técnico

Cursando ensino Superior 
ou técnico

Se você está cursando algum Curso Superior ou Técnico e  busca um estágio na 
sua área cadastre o seu currículo aqui!! Contratos de estágio possuem carga 

horário de 6 horas diárias, de segunda à sexta feira, com bolsa auxílio que varia 
entre R$ 500,00 a 700,00. ** Mencione no currículo o período que você 

estuda!! ** Requisitos: Estar em algum Curso Superior ou Técnico.

Se você está no Ensino Médio e quer iniciar no mercado de trabalho como 
aprendiz cadastre o seu currículo aqui!! Contratos de estágio possuem carga 

horário de 6 horas diárias, de segunda à sexta feira, com bolsa auxílio que varia 
entre R$ 500,00 a 700,00. ** Mencione no currículo o período que você 

estuda!! ** Requisitos: Estar cursando o Ensino Médio.

Vagas diversas para escritório 
de Contabilidade

Horário: de segunda à sexta das 8:00 às 18:00. Esta vaga de emprego é para 
você que tem graduação e experiência na área contábil! Procuramos 

profissionais para a área fiscal, departamento pessoal e contabilidade em geral. 
Local de trabalho: escritório de contabilidade. Requisitos: Graduação em 

Ciências Contábeis ou curso tecnólogo em área correspondente. Benefícios: 
salário à combinar.
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134 AEC71 Açougueiro Ensino médio SIM

Oportunidades na região de Ituverava/SP

135 AG660 Nível Técnico SIM

136 AG686 Ajudante de Meio Ambiente Ensino   Médio SIM

Oportunidades na região de Claraval/MG

137 AG903 Casal de Caseiros Ensino médio SIM

Área: restaurante. Segunda a sexta: 08:40 A 12:00 / 13:00 AS 17:00 Domingo: 
08:40 A 12:00 / 13:00 AS 17:00 Folga aos sábados e 1 domingo ao mês. 

RECEBER MERCADORIAS, CORTAR CARNES DE ACORDO COM O TAMANHO 
PADRÃO, EMBALAR, CONTAR, ANOTAR QUANTIDADES (CONTROLE DE 

ESTOQUE), EVENTUALMENTE AUXILIAR NA CHURRASQUEIRA. Requisitos: 
Ensino médio completo; Experiência anterior. Benefícios: 290,00 VALE 

ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE

Técnico de Manutenção| 
Mecânico Elétrico  

Profissional com ampla experiência em máquinas industriais. Necessário curso 
técnico em Mecânica, Elétrica, Eletrotécnica ou áreas relacionadas./ Salário: R$ 

3.000,00 + 900,00 de Periculosidade/ Horário: Disponibilidade para turnos 
diurnos e noturnos/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Insumos Agrícolas

Profissional com experiência na função para realizar a coleta, controle de 
geração e identificação de resíduos, atendendo a legislação e política 

ambiental vigente, auxiliar no armazenamento e demais rotinas relacionadas 
ao cargo. Necessário: Experiência como operador de empilhadeira e CNH Ativa. 

Desejável: Experiência com trator./ Salário: A combinar/  Horário: 16h45 às 
00h45 (6x2) (Disponibilidade de horário)/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de 

Insumos Agrícolas

Profissionais com experiência na função para realizar cuidados com a 
propriedade.  Homem realizará toda a limpeza e manutenção da sede, jardim, 
piscina, dirigir trator, manusear bomba da piscina e cuidado com os animais 
domésticos. Mulher realizará cuidados de limpeza com a sede, limpeza em 
geral e cuidado com os animais domésticos. Necessário residir no local. / 

Salário + Moradia / Horário: Necessário disponibilidade de horário/ Contrato 
CLT /   Segmento Rural



https://forms.gle/5wFRr59k6FNwHoPc7
03/02/2023

03/02/2023Oportunidades na região de Pedregulho/SP

138 EF134 Técnico em enfermagem Ensino médio SIM

Oportunidades na região de São Joaquim da Barra/SP

139 AG09 Estágio em Administração Cursando ensino Superior NÃO

Profissionais cursando ou tendo concluído auxiliar o técnico em enfermagem, 
com COREN ativo ou certificado de conclusão para atuar na cidade de 

Pedregulho, para realizar plantões diurnos ou noturnos, conforme 
disponibilidade. Plantões de 12 horas, 12x36, para atender paciente em 
domicílio. Preferencialmente residente na cidade de Pedregulho ou com 

disponibilidade de se locomover até Pedregulho para realização dos plantões. 
Horário: diurno das 07h as 19h e noturno das 19h as 07h

Cursando Superior/Técnico em Administração ou áreas relacionadas para
auxiliar nas rotinas financeiras, administrativas, contas a pagar e receber e

atendimento a fornecedores. / Horário: 07h30 às 13h30/ Bolsa: R$ Combinar +
 Auxílio transporte/ Segmento Sindicato
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