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13/10/20221 SF10 Vendedora de Loja Ensino   Médio SIM

2 EF122 Cortador de Balancim  Ensino Fundamental SIM

3 EF123 Motorista habilitação C/D Ensino Fundamental SIM Motorista com experiência em entrega de móveis

4 EF124 Auxiliar de Produção NÃO

5 EF125 Ensino  médio SIM

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

7 EF127 Ensino fundamental NÃO

Vendedora para trabalhar em loja de confecção masculina e feminina (vagas
para o sexo feminino) com experiência.

Profissional com pouca experiência em balancim, que saiba manusear a 
máquina e ter disponibilidade de horário

Ensino Fundamental 
Incompleto

Auxiliar de produção para ajudar a etiquetar, dobrar material, ajudar no setor 
de corte e com disponibilidade de horários 

Atendente laboratório/ 
Consultório 

Experiência em atendimento ao cliente, habilidade em registrar dados em 
sistema 

Agente de saneamento 
ambiental – temporário 

Temporária de 4 a 6 meses. Atuar no sistema de saneamento ambiental em 
atividades relacionadas com a operação de água e esgoto. Conservação, 

limpeza e manutenção de sistema de água e esgotos, em  atividades  internas 
ou externas. Executar atividades de instalação, manutenção, remanejamento e 

prolongamento de redes de água e esgotos,  abertura e fechamento de 
registros hidráulicos nas redes.  Efetuar a entrega de contas nos domicílios dos 
clientes, ajudar em atividades na natureza, elétrica, hidráulica, mecânica, civil. 

Zelar pela organização, segurança, conservação e limpeza dos locais. 
IMPRESCINDÍVEL – TER HABILITAÇÃO (CNH B) e ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO. SALÁRIO MENSAL: R$ 2.386,46. BENEFÍCIOS: VT + Vale Refeição de 
R$ 45,39 por dia + Vale alimentação R$ 471,73
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8 AF276 Analista Fiscal Ensino superior SIM

9 AF277 Analista Contábil Ensino superior SIM

10 AF279 Ensino Médio NÃO

11 AF283 Gerente Comercial  Ensino médio SIM

12 AF294 Vendedor Interno  Ensino médio SIM

13 AF300 Ensino médio SIM

14 AF303 Balconista Ensino médio SIM

 Formação em Ciências Contábeis;
Experiência em conciliações de empresas do Lucro Real, Presumido e do 

simples;
 Experiência na entrega das obrigações acessórias como ECD e ECF;

Diferencial: Conhecimento no sistema Domínio.

 Graduação e pós graduação na área são diferenciais;
Experiência de 2 a 3 anos;

 Lançamento e fechamento contábeis, conciliações;
 Entrega das obrigações acessórias (ECD ECF).

Operador de Maquinas CNC 
Router  

 Não é necessário experiência;
 Conhecimento em medidas e escalas;

Conhecimento em Cads, CorelDraw e designer;
 Diferencial: Conhecimento em mecânica.

 Ensino médio completo;
Experiência com gerência;

 Oportunidade para seguimento de móveis;
Diferencial: Conhecimento em varejo e móveis.

Segmento: Materiais para construção;
 Diferencial: Conhecimento em materiais para construção;

Experiência em vendas, capacidade argumentativa e atendimento ao cliente;
 Disponibilidade de horário comercial;

 Conhecimento em informática.

Encarregado(a) de 
Departamento Societário  

Experiência na área;
Formação na área;

Disponibilidade de horário.

Conhecimento em matemática (metragem e porcentagem); facilidade em 
trabalhar em equipe, disponibilidade de horário comercial. Diferencial: 

experiência na área de atendimento de balcão. Salário e benefícios.
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15 AF305 Ensino médio SIM

16 AF314 Representante comercial Ensino médio SIM

17 AF316 Serviços Gerais Ensino médio SIM

18 AF319 Camareira Ensino fundamental SIM

19 AF320 Manutenção Predial Ensino fundamental SIM

20 AF321 Psicólogo organizacional Ensino superior SIM

Encarregado(a) de 
Departamento Pessoal

. Experiência na área;
. Formação na área;

. Disponibilidade de horário.

Experiência anterior em vendas; diferencial: conhecimento em Marketing, 
curso superior concluído ou em andamento; possuir veículo próprio.

Experiência em estoque, conferência de mercadoria e organização de 
produtos; disponibilidade de horário comercial (aos sábados até as 12:00); 

possuir carteira de habilitação de moto

Segmento: hotel; experiência na área; Disponibilidade de horário das 08:00 as 
17:00; 01 folga na semana; salário e benefícios.

Segmento: hotel; experiência na área; Disponibilidade de horário das 08:00 as 
17:00; salário e benefícios.

Ensino superior completo em Psicologia; experiência comprovada em Gestão 
de Pessoas; habilidade em resolução de conflitos e foco em resultados; 

diferencial: vivência na área comercial; disponibilidade de horário comercial
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21 AF324 Recepcionista Ensino médio SIM

22 AF325 Ensino fundamental SIM

23 AF327 Assistente de compras Ensino médio SIM

24 AF329 Comprador(a) Ensino   Médio SIM

25 AF332 Auxiliar fiscal Ensino médio SIM

26 AF333 Auxiliar contábil Ensino médio SIM

27 AF337 Coladeira de peças Ensino médio SIM

Ensino médio completo; experiência em atendimento ao cliente, digitação e 
PABX; disponibilidade de horário comercial

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 em rotinas de negociação e compras; formação superior ou 

cursando administração ou áreas afins; conhecimento intermediário no pacote 
Office; bom relacionamento, proativo, dinâmico, que tenha habilidade em 

negociação e gestão de estoque. Principais atividades: cadastro de 
fornecedores, materiais e serviços; compras e contratação de serviços; auxiliar 

na negociação; controle de pedidos e orçamentos; lançamentos de notas 
fiscais e controle de estoque . Segmento: Produtos para Comunicação Visual;

. Experiência na área;
. Conhecimento em tecnologia (Pacote Office e mídias sociais);

. Disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira.

Experiência em toda rotina da área Fiscal e atendimento ao cliente; diferencial: 
ensino superior/técnico completo ou cursando em Ciências Contábeis; 
conhecimento no Excel; disponibilidade de horário das 07:30 às 17:30

Experiência em toda rotina da área Fiscal e atendimento ao cliente; diferencial: 
ensino superior/técnico completo ou cursando em Ciências Contábeis; 
conhecimento no Excel; disponibilidade de horário das 07:30 às 17:30

Experiência em calçados masculinos; ensino médio completo; diferencial: 
experiência na área de estoque; disponibilidade de horário de segunda a sexta-

feira das 06:45 às 16:36
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28 AF338 Atendente de restaurante Ensino Médio SIM

29 AF339 Auxiliar fiscal Ensino técnico ou superior SIM

30 AF340 Designer gráfico Jr. Ensino médio SIM

31 AF341 Esteticista Ensino técnico ou superior SIM

32 AF344 Assistente de e-commerce Ensino médio SIM

33 AF345 Auxiliar administrativo Ensino médio SIM

Diferencial: experiência em atendimento ao cliente, vendas e fluxo de caixa; 
Profissional proativo, responsável e com vontade de aprender; Ensino médio 
completo; Disponibilidade de horário de terça a domingo, a partir das 18h (4 

horas diárias); Salário, benefícios e adicional noturno

Experiência em lançamento e emissão de NF, livro, caixa, envio de declarações 
âmbito estadual federal, entre outras funções do setor fiscal; diferencial: 

graduação ou curso técnico na área; disponibilidade de horário das 07:30 às 
17:00; noção de informática, conhecimento no sistema Exactus ou outros 

sistemas relacionados

Experiência na área e em criação de artes para redes sociais, anúncios, 
catálogos e produtos de comunicação visual; ensino médio completo; 

conhecimento em Corel Draw; Disponibilidade de horário das 08h às 18h de 
segunda à sexta-feira

Experiência com drenagem linfática, massagens relaxantes, limpeza de pele, 
peeling, entre outros procedimentos; Curso técnico ou graduação completa na 

área; conhecimento em Excel e redes sociais; diferencial: experiência em 
vendas via redes e depilação a laser; empresa oferece salário e benefícios.

Ensino médio completo; experiência na área; conhecimento em informática 
digitais.

Experiência na área de cobrança e análise de crédito; ensino médio completo; 
habilidade em pacote Office; disponibilidade de horário
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34 AF346 Vendedor (a) Interno Ensino médio SIM

35 AF347 Vendedora Ensino médio SIM

36 AF348 Ensino médio SIM

37 AG536 Ensino fundamental SIM

38 AG566 Vendedor(a) Externo Ensino médio SIM

Segmento: tabacaria e papelaria; experiência em atendimento ao cliente; 
experiência na área comercial; disponibilidade de horário comercial

Experiência em vendas no ramo de vestuário; ensino médio completo; 
habilidade em atendimento ao cliente (online e presencial); conhecimento em 
informática e pacote Office; disponibilidade de horário das 09h00 às 18h00 de 

segunda a sábado

Vendedora online para 
atacado 

Experiência em vendas online e prospecção de clientes via WhatsApp, 
Instagram, Facebook e Google; ensino médio completo; diferencial: 

experiência em vestuário, conhecimento em Marketing/vendas e 
conhecimento em informática; salário, comissão, auxílio transporte, seguro de 

vida e premiação de acordo com as metas da empresa; disponibilidade de 
horário de segunda à sexta-feira (44hs semanais)

Instalador de Alarme 
Automotivo

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

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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39 AG571 Ensino fundamental SIM

40 AG577 Ensino superior SIM

41 AG578 Coordenador(a) de Logística Ensino superior SIM

42 AG584 Auxiliar Operacional| Elétrica Ensino técnico ou cursando NÃO

 Moldureiro

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

Gestor(a) da Produção 
Industrial

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

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

Profissional com conhecimento em eletrônica ou elétrica para auxiliar na 
montagem de placa PCI e solda. Necessário formação técnica na área 

(completa ou cursando)/ Salário: R$ 1.500,00/Horário: 07h15 às 17h00/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados
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43 AG593 Estágio em Atendimento NÃO

44 AG612 Analista Contábil Ensino superior SIM

45 AG653 Eletricista Mecânico  Ensino técnico SIM

46 AG669 Assistente Fiscal  Ensino médio SIM

47 AG672 Estágio em Laboratório  Cursando Ensino Superior NÃO

Cursando 2º ou 3º ano do 
Ensino Médio

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

Profissional com experiência em conciliações de Lucro Real, Presumido e do 
simples, entrega de obrigações acessórias como ECD e ECF. Diferencial: 

Conhecimento no sistema Domínio. Necessário formação superior em Ciências 
Contábeis ou áreas relacionadas./ Salário: R$ 2.500,00 + Vale Refeição/ 

Horário: Segunda a Sexta/ Contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade

Profissional com experiência em manutenção de máquinas e equipamentos 
industriais, inversor, CLP, painel de controle e outros. Necessário formação 
técnica na área./ Salário: R$ 4.000,00/ Horário: 06h45 às 16h33/ Segmento 

Curtume

Profissional com experiência em obrigações fiscais, lucro real, presumido e 
simples nacional. Necessário: formação na área contábil./ Salário: R$ 1.800,00 
+ Vale alimentação/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento 

Escritório de Contabilidade

Cursando Superior em Química, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, 
Técnico em Química ou áreas relacionadas para dar suporte e acompanhar as 

análises físico-químicas e sensoriais em material de embalagem, matéria-prima 
e produto acabado, assegurando a qualidade dos insumos, processos e 
produtos. Necessário veículo próprio./ Bolsa: Fixo + Vale alimentação + 

Alimentação na empresa + Assistência médica + Assistência Odontológica + 
Vale combustível + PPR. / Horário: 30 horas/semanais/  Segmento Indústria de 

Colágeno
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48 AG682 Atendente Freelance Ensino médio SIM

49 AG683 Entregador de Gás Ensino médio SIM

50 AG692 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental SIM

51 AG698 Vendedor(a) Ensino   Médio SIM

52 AG700 Auxiliar de Chaveiro Ensino Fundamental SIM

53 AG702 Serralheiro Ensino Fundamental SIM

Profissional com experiência em atendimento, fechamento de caixa, reposição 
e controle de rotas de entrega/ Salário: A combinar/  Horário: A combinar/   

Segmento Pìzzaria

Profissional com experiência na função para realizar entregas de gás. 
Necessário conhecimento de endereços e bairros da cidade e CNH A/B./ 

Salário: R$ 1.827,80 (Salário + Periculosidade) + Vale Alimentação/Horário: 
44h|semanais/  Contrato CLT/ Segmento Distribuidora de Água e Gás

Profissional com experiência na função./ Salário: A combinar/  Horário: A 
combinar/   Segmento Pizzaria)

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao cliente, 
vendas, atendimento on-line, organizar estoque e demais rotinas relacionadas 
ao cargo. Empresa localizada na região do Ângela Rosa. / Salário: R$ 1.529,50 + 
Comissão/ Horário: 09h00 às 18h00 / Contrato CLT/  Segmento Moda Feminina

Profissional para auxiliar na fabricação de chaves, cópias, troca de segredos e 
manutenção de fechaduras e demais rotinas relacionadas a função. Necessário 

conhecimento em mecânica e serralheria do segmento./ Salário: 
R$1.597,86/mês + Vale transporte /Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-

feira e 08h00 às 13h00 aos Sábados/ Contrato CLT/Segmento Chaveiro

Profissional com experiência em solda Elétrica e MIG. /Salário: R$ 
2.000,00/mês/ Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Estruturas Metálicas
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54 AG710 Motorista Entregador Ensino médio SIM

55 AG713 Designer Gráfico Ensino Fundamental SIM

56 AG721 Superior SIM

57 AG722 Designer 3D Superior SIM

58 AG723 Designer de Produtos Superior SIM

Profissional com experiência na função para dirigir e entregar os produtos e 
materiais. Necessário CNH C./ Salário: R$ 2.200,00 + Cesta básica/ Horário: 

07h00 às 17h00 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Loja de 
Materiais para Construção

Profissional com experiência na função para desenvolver projetos, artes, 
mockups, uniformes e demais produtos do segmento. Necessário 

conhecimento em Adobe Illustrator, Photoshop, XD e Indesign/ Salário: R$ 
2.500,00 + Vale transporte/ Horário: Segunda a Sexta-Feira/ Contrato CLT/  

Segmento Moda Esportiva

Analista Administrativo| 
Financeiro 

Profissional com experiência em toda a rotina administrativa e financeira. 
Necessário: Formação Superior em Administração ou áreas relacionadas, 

conhecimento no Pacote Office e sistema JRTI./ Salário: R$ 2.500,00/ Horário: 
07h00 às 17h00/ contrato: CLT/ Segmento Indústria de Borracha

Profissional com experiência em criação geral de 3D para desenvolver projetos 
de solados, peças de solados, etiquetas de cabedais e afins, podendo expandir 
o trabalho para a criação de projetos para o Marketing. Empresa localizada no 

Jardim Paulistano. Necessário conhecimento em projetos 3D e no software 
Rhinoceros./ Salário: R$ 3.780,00 + Vale transporte/Horário: 07h00 às 17h20 

Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para realizar a criação de cabedais, 
solados, palmilhas, acabamentos e fichas técnicas. Estar habilitado para 

projetar ou aprimorar projetos e suas funcionalidades. Empresa localizada no 
Jardim Paulistano. Desejável formação superior na área./ Salário: R$ 3.800,00 + 
Vale transporte/Horário: 07h00 às 17h20 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Indústria de Calçados
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59 AG731 Ensino superior SIM

60 AG738 Supervisor de Montagem Ensino médio SIM

61 AG741 Auxiliar de Limpeza| Cozinha Ensino fundamental SIM

62 AG745 Ensino médio SIM

63 AG746 Vendedor(a) Ensino médio SIM

64 AG748 Consultor(a) Comercial Ensino médio SIM

Auxiliar de Marketing Digital| 
E-Commerce

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$ 2.300,00 / Horário: 07h00 às 
17h20/ Contrato CLT/Segmento Carimbos e Matrizes

Profissional com ampla experiência na área de calçados masculinos e gestão de 
produção para realizar a supervisão da montagem de calçados, concertos, 

liderança de equipe e gestão na entrega da produção. / Salário: A combinar/ 
Horário: 07h00 às 17h00/ contrato: CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para realizar a limpeza da cozinha, 
organização e armazenagem dos alimentos e realizar a pré-preparação dos 

insumos que serão utilizados nas aulas. / Salário: R$ 1.650,00 + Cesta Básica/ 
Horário: 06h30 às 16h00 Segunda a Sexta-feira e 06h30 às 10h30 aos Sábados/ 

Contrato CLT/ Segmento Escola de Qualificação

Auxiliar de compras|
Planejamento

Profissional com experiência na função para realizar o controle de compras, 
vendas e estoque das empresas. Necessário conhecimento em Lucro Real. 
Diferencial: Cursando Ciência Contábeis ou cursos relacionados. /Salário: A 
combinar/ Horário: 44h Semanais/ Contrato CLT/Segmento Supermercado

Profissional com experiência em atendimento com foco no showroom, vendas, 
acompanhamento de pedidos e auxílio em teste drive. Necessário: CNH 

categoria A. Diferencial: Vivência em concessionária/ Salário: R$1.622,00 + 
Comissão + Ajuda de Custo/ Horário: Comercial / Contrato CLT/Segmento 

Concessionária

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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65 AG749 Atendente Ensino médio SIM

66 AG750 Repositor Ensino Fundamental SIM

67 AG751 Ensino Fundamental NÃO

68 AG753 Açougueiro Ensino Fundamental SIM

69 AG755 Operador(a) de Caixa Ensino médio SIM

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao cliente, 
reposição de mercadorias, operações de caixa, organização do local e demais 

rotinas relacionadas a função. Necessário veículo próprio. / Salário: R$ 
1.785,50 + 83,00 de Quebra de caixa + Adicional noturno/  Horário: 14h00 às 

22h00 (Escala 6x1)/ Segmento Loja de Conveniência

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

Ajudante de Motorista

Profissional para Auxiliar no carregamento e descarregamento de cargas, 
conferência de notas fiscais com as mercadorias, sair com o motorista para 

realização de entregas, organização do armazém e demais funções 
relacionadas ao cargo. Diferencial: Ter noção de carga e descarga de 
mercadorias/ Salário: R$ 1.559,83 + Vale transporte + Cesta básica + 

Assistência médica e Odontológica/ Horário: 13h00 às 23h00/ Contrato CLT/ 
Segmento Transportadora

Profissional com experiência na função para realizar o atendimento ao cliente.  
Necessário: Saber diferenciar os cortes das carnes/ Salário: R$ 1.692,98 + Vale 

transporte + Restaurante no local +Assistência médica e odontológica/ Horário: 
13h00 às 21h20 Segunda a Sábado e 08h00 às 14h00 aos Domingos (Escalas) / 

Contrato CLT/  Segmento Supermercado

Profissional com experiência na função para abrir e fechar o caixa, registrar 
vendas, receber e conferir numerários e demais formas de pagamento, realizar 

sangria, devoluções, estornos e troca de mercadorias, cancelamento e 
reemissão de cupons e notas fiscais conforme procedimentos 

preestabelecidos. Reabastecer eventualmente a área de venda com as 
mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes. / Salário: R$ 1.785,70 + 

Vale transporte + Refeição no local/ Horário: Disponibilidade para escalas 6x1/ 
Contrato CLT/ Segmento Supermercado
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70 AG756 Empacotador Ensino Fundamental SIM

71 AG757 Auxiliar de Serviços Gerais Ensino médio SIM

72 AG763 Torneiro Mecânico SIM

73 AG768 Auxiliar de Produção Ensino fundamental NÃO

74 AG769 Ensino Fundamental SIM

75 AG770 Estágio em Educação Física Cursando Ensino Superior NÃO

Profissional para empacotar e embalar as mercadorias adquiridas pelos 
clientes, auxiliando no transporte e trazendo os carrinhos do pátio de volta 

para loja, atender o cliente na consulta de preços das mercadorias a área de 
vendas conforme abdicação ou abandono pelos clientes. / Salário: 1.662,00 + 

Vale transporte + Refeição no Local/ Horário: Disponibilidade para escalas 6x1/ 
Contrato CLT/ Segmento Supermercado

Profissional com experiência na função para auxiliar no estoque e nas demais 
rotinas da loja. / Salário: A combinar/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato 

CLT/ Segmento Componentes para Calçados

Nível técnico ou curso 
profissionalizante

Profissional com ampla experiência na função e com conhecimento em 
interpretação de desenho técnico e leitura de instrumentos de medição como 
micrômetro, súbito, entre outros. Conhecimento em usinagem voltado para o 

setor de manutenção e não produção para atuar na usinagem de peças em 
torno mecânico, furadeira e ajustagem em bancada. Necessário: Curso de 

aprendizagem industrial ou Técnico mecânico/ Salário: Salário: R$ 3.000,00/ 
Horário: Segunda a Sexta/ Contrato CLT/ Segmento Metalúrgica

Profissional para auxiliar a linha de produção./ Salário: R$1.961,23/ Horário: 
04h30 às 14h18/ Segmento Indústria Química

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

Cursando superior em Educação Física (Bacharel - 2º ou 3º ano) para auxiliar na 
sala de musculação. / Bolsa: A combinar/ Horário: 16h00 às 22h00/ Segmento 

Academia
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76 AG772 Auxiliar de design gráfico Ensino médio SIM

77 AG773 Ensino médio NÃO

78 AG774 Ensino médio SIM

79 AG775 Gerente -geral Ensino superior ou técnico SIM

80 AG776 Líder em atendimento Ensino médio SIM

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

1.500,00 / Horário: 07h45 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Etiquetas e 
Adesivos

Auxiliar Administrativo| 
Comercial 

Profissional para auxiliar em vendas, preenchimento de propostas, pesquisas 
de preços, atendimento a cliente e fornecedores. Empresa localizada na região 

do Jardim são Luiz. Diferencial: Conhecimento em licitações/ Salário: R$ 
1.300,00 /Horário: 07h40 às 18h00/ Contrato CLT/Segmento Materiais Elétricos

Auxiliar Administrativo| 
Financeiro 

Profissional com experiência na função para realizar a emissão LMC, livro de 
movimentação material de posto de combustível. Diferencial: Vivência em 

posto de combustível/ Salário: R$ 1.741,00 + Vale transporte + Vale 
alimentação/ Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Posto de 

Combustível

Profissional com experiência em vendas e liderança para realizar o 
direcionamento da equipe, acompanhamento de vendas, suporte à equipe 

atendimento e vendas aos clientes. Necessário formação Técnica ou superior 
em Administração ou áreas relacionadas/ Salário: R$ 2.500,00 + Comissão + 

Vale alimentação / Horário: 09h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 09h00 às 
14h00 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Loja de Calçados

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao cliente, 
liderar equipe, supervisionar setores e resolver situações cotidianas./ Salário: 
R$ 1.800,00/  Horário: 16h00 às 00h00 (Escala 6x1)Contrato CLT/   Segmento 

Pizzaria
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81 AG777 Vendedor(a) Ensino médio SIM

82 AG778 Vendedor(a) Ensino médio SIM

83 AG779 Atendente de Vendas Ensino médio SIM

84 AG780 Atendente Ensino médio SIM

85 AG781 Auxiliar de Vendas Ensino médio SIM

86 AG782 Manutenção Predial Ensino médio SIM

Profissional com experiência em vendas de móveis e decoração./ Salário: R$ 
1.585,97 + comissão + Vale transporte/ Horário: 09h00 às 18h00 Segunda a 
Sexta-feira e 09h00 às 15h00 aos Sábados/ Contrato CLT/Segmento Loja de 

Móveis e Decorações

Profissional com experiência em vendas no ramo ótico. / Salário: R$ Fixo + 
comissão + Vale transporte/ Horário: Comercial/ Contrato CLT/ Segmento Ótica

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao cliente e 
finalizar vendas. / Salário: R$ 1.431,00 + Vale transporte/ Horário: 13h40 às 

22h00 (6x1)/ Contrato CLT/Segmento Loja de Chocolates

Profissional para realizar atendimento ao cliente, auxiliar nas rotinas gerais da 
gelateria e demais rotinas relacionadas a função./ Salário: R$ 1.500,00 + Vale 

transporte + Vale Alimentação/ Contrato CLT/Segmento Loja Gelateria

Profissional com experiência em vendas para auxiliar na captação de novos 
clientes e realizar o atendimento de vendas. Diferencial: Conhecimento em 

materiais elétricos. Empresa localizada na região do Jardim são Luiz./ Salário: 
R$ 1.300,00 + Comissão/ Horário: 07h40 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento 

Materiais Elétricos

Profissional com experiência na função para auxiliar em reparos, assistência 
predial, hidráulico, elétrica e manutenção em geral./ Salário: R$ 2.300,00 + 

Cesta básica + Vale transporte/ Horário: 08h00 às 17h00 Segunda a Sábado/ 
Contrato CLT/ Segmento Hotel
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87 AG783 Auxiliar de Produção Ensino Fundamental NÃO

88 AG784 Auxiliar geral Ensino fundamental NÃO

89 AG785 Auxiliar de estoque Ensino fundamental NÃO

90 AG786 Analista de Legalização Ensino médio SIM

91 AG787 Assistente Contábil Ensino médio SIM

Profissional para realizar a conferência, separação e embalagem de pedidos. 
Empresa localizada na região do Jardim Tropical. Empresa localizada na região 
do Jardim Tropical./ Salário: R$ 1.500,00 + Vale transporte/ Horário: 07h45 às 

18h00/ Contrato CLT/ Segmento Etiquetas e Adesivos

Profissional para auxiliar na instalação de piscinas./ Salário: R$ 1.600,00/ 
Horário: 07h15 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento Piscinas

Profissional para auxiliar em toda rotina de estoque. Recebimento e 
conferência de mercadorias, organização de estoque, guardar materiais, 

separar pedidos, embalar e entregar materiais aos clientes na loja, dar baixa 
nos materiais despachados no sistema e demais rotinas relacionadas a função. 
Empresa localizada na região do Jardim são Luiz./ Salário: R$ 1.300,00 /Horário: 

07h40 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Materiais Elétricos

Profissional com experiência em aberturas, baixas e todo processo de 
legalização. Diferencial: Vivência no departamento societário/ Salário: A 

Combinar/ Horário: Segunda a Sexta/ Contrato CLT/ Segmento Escritório de 
Contabilidade

Profissional com experiência em lançamentos contábeis, conciliação bancária, 
Sped ECF, Sped ECD e Dirf/ Salário: A combinar/ Horário: Segunda a Sexta/ 

Contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade
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92 AG788 Nível Técnico SIM

93 AG789 Nível Técnico SIM

94 AG790 Mecânico de Manutenção Ensino médio SIM

95 AG791 Eletricista Instalador Ensino médio SIM

96 AG792 Classificador de Couros Ensino médio SIM

Técnico(a) em Segurança do 
Trabalho 

Profissional com experiência na função para monitorar toda a parte de 
segurança, elaborar laudos, NR's e demais rotinas relacionadas ao cargo 

Necessário: Formação Técnica na área e experiência em Industria de 
Calçados. / Salário: R$ 3.500,00 + Vale transporte + Assistência médica/ 

Horário: 07h00 às 17h00/ Segmento Indústria de Calçados

Técnico(a) em Segurança do 
Trabalho JR 

Profissional com experiência na função para monitorar toda a parte de 
segurança, elaborar laudos, NR's e demais rotinas relacionadas ao cargo 

Necessário: Formação Técnica na área e experiência em Industria de 
Calçados. / Salário: R$ 2.500,00 + Vale transporte + Assistência médica/ 

Horário: 07h00 às 17h00/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para programar máquinas para 
manutenção preventiva e corretiva. Reforma em diversos tipos de 

equipamentos, reparar peças danificadas para reconstituir o sistema. Operar 
equipamentos e orientar os operadores quanto à operação, lubrificação, 

regulagens e calibragens de todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos 
conforme cada máquina e ajudar o alinhamento e nivelamento./ Salário: R$ 
2.258,00 + 240,00 de vale alimentação /Horário: 07h00 às 17h00/ Contrato 

CLT/ Segmento Indústria de Bebidas

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/ 

Segmento Engenharia

Profissional com experiência na função./ Salário: A Combinar/ Horário: 07h30 
às 17h30/ Segmento Curtume
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97 AG793 Auxiliar Operacional| Elétrica SIM

98 AG794 Auxiliar de Produção Ensino Fundamental NÃO

99 AG795 Camareira Ensino Fundamental SIM

100 AG796 Forneiro Ensino Fundamental NÃO

101 AG797 Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental SIM

102 AG798 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental SIM

Nível Técnico (cursando ou 
concluído)

Profissional com conhecimento em eletrônica ou elétrica para auxiliar na 
montagem de placa PCI e solda. Necessário formação técnica na área 

(completa ou cursando)/ Salário: R$ 1.500,00/Horário: 07h15 às 17h00/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional para refilar as raspas de couros manualmente com auxilio de faca, 
medir as peles quando necessário através de máquina apropriada, montar 

pallets com as raspas e umedecer as peles com água através de uma 
mangueira. Desejável: Saber afiar facas/ Salário: R$ 1.562,00 + Vale transporte 

+ Vale alimentação/ Horário: 06h50 às 16h50/ Contrato CLT/ Segmento 
Curtume

Profissional com experiência na função para realizar todo o processo de 
limpeza e organização./ Salário: R$1.585,00 + Vale transporte + Cesta 

básica/ Horário: 8h00 às 17h00 (escala 6x1)/ Contrato CLT/  Segmento 
Hoteleiro

Profissional para acender o forno a lenha, limpar a pedra antes de colocar a 
pizza, realizar todo o processo de forno da pizza, ajudar na preparação e 

demais funções relacionadas ao cargo. / Salário: R$ 1.717,82 + Refeição no 
local/ Horário: 16h00 às 00h00/ Contrato CLT/Segmento Pizzaria

Profissional com experiência na função para realizar a limpeza geral e 
organização da clínica. Diferencial: Experiência em clínicas ou limpeza 

hospitalar. Empresa localizada no Bairro São José /Salário: R$ 1.384,33 + Vale 
transporte/ Horário: 06h00 às 16h00 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento Clínica Médica

Profissional com experiência na função para auxiliar nas montagens e preparo 
dos pratos. Diferencial: Conhecimento em Carnes / Salário: R$ 1.600,00/ 
Horário: 14h00 às 22h00 Quarta-feira à Sábado/ Contrato CLT/ Segmento 

Restaurante
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103 AG799 Auxiliar de Pizzaiolo Ensino Fundamental NÃO

104 AG800 Estágio em Atendimento NÃO

105 AG801 Estágio em Recepção NÃO

106 AG802 Estágio em Atendimento NÃO

107 AG803 Estágio em Administração NÃO

Oportunidades na região de Ituverava/SP

Profissional para preparar recheios, abrir massa de pizza, manter o ambiente 
de trabalho limpo e organizado. Diferencial: Vivência em Pizzaria ou 

Restaurantes/ Salário: R$1.585,50 +Refeição no local/ Horário: 16h00 às 
00h00/ Contrato CLT/Segmento Pizzaria

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar nas rotinas de 
atendimento ao cliente. / Bolsa: 600,00 + 100,00 de Auxílio transporte/ 

Horário: 08h00 Às 15h00/  Segmento Indústria de Calçados

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (diurno ou noturno) para auxiliar na 
recepção da academia, realizar atendimento ao cliente por telefone e 
WhatsApp, organizar o espaço e demais rotinas relacionadas ao setor. 

Desejável conhecimento em informática. / Bolsa: 600,00 + 50,00 de Auxílio 
transporte/ Horário: A Combinar/  Segmento Academia

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1ºou 2º ano do ensino médio (Noturno) para auxiliar no atendimento 
ao cliente, vendas e organização da loja. Empresa localizada no Jardim 

Francano./ Bolsa: 600,00 + 100,00 de auxílio transporte / Horário: 12h00 às 
17h00 Segunda a Sexta e 10h00 às 15h00 aos Sábados/   Segmento Loja de 

Vestuário

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1ºou 2º ano do ensino médio ou técnico (Noturno) para auxiliar no 
abastecimento do banco de dados no sistema e nas planilhas, arquivas 

documentos e auxiliar na organização do ambiente de trabalho. Desejável 
conhecimento em informática./Bolsa: 600,00 + 100,00 de auxilio 

transporte/Horário: 6h/dia/  Segmento Clínica Médica
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108 AG660 Nível Técnico SIM

109 AG686 Ajudante de Meio Ambiente Ensino   Médio SIM

Oportunidades na região de Patrocínio Paulista/SP

110 AG662 Designer Gráfico Júnior  Nível Técnico SIM

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

Profissional com experiência em Design para auxiliar na criação de materiais 
gráficos (Layouts, Anúncios, Folders, Banners, Comunicação Visual, Artes 

digitais), desenvolvimento de artes para mídias sociais, tratamento de imagens 
e demais funções relacionadas ao cargo. Necessário: Domínio nos Softwares: 

Photoshop e Illustrator e formação técnica na área. Diferencial: Conhecimentos 
em softwares de edição de vídeo / Salário: R$ 2.000,00 + Vale alimentação + 
Assistência Médica e Odontológica/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato 

CLT/ Segmento Indústria Farmacêutica
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111 AG804 Ensino superior SIMAnalista de Marketing Digital 
Pleno 

Profissional com experiência em gestão de campanhas de mídia, com 
ferramentas como: Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics e Experiência 
em SEO. Irá realizar gestão de audiências, elaboração de planos e estratégias 
de mídia, implementar e otimizar campanhas, produção dos relatórios com 
resultados das campanhas, análises estratégicas da performance, definindo 
KPIs e monitorando-os constantemente, realização e análise de testes AB,  

gestão do site institucional e página de e-commerce da empresa, tomada de 
decisões com relação a performance das campanhas, monitorar a concorrência 

em todos os canais digitais. Necessário: Formação em Marketing ou áreas 
relacionadas e conhecimento em Gestão de tráfego e Marketing de 

performance. / Salário: R$ 4.000,00 + Vale alimentação + Assistência Médica e 
Odontológica/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento 

Indústria Farmacêutica
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