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14/03/20231 EF159 Auxiliar de serviços gerais Ensino fundamental NÃO

2 EF160 Cortador Ensino fundamental SIM

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

4 EF132 Ensino médio SIM

5 EF133 Supervisor de manutenção Ensino técnico SIM

6 EF150 Manchador Ensino fundamental SIM

7 EF155 Cortador de forro Ensino fundamental SIM

8 EF158 Diretor de arte Ensino superior SIM

9 AF325 Ensino fundamental SIM

Indústria. Horário de segunda a sexta-feira das 7:00 as 11:00 e das 12:12 as 
17:00. Salário: R$1600,00

Indústria. Horário de segunda a sexta-feira das 7:00 as 11:00 e das 12:12 as 
17:00. Salário: R$2300,00

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  

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 11h38

- Vaga para pessoa graduada em publicidade ou design gráfico;
- Conhecimento em programas photoshop, illustrator ou coreldraw;

- Noção em diagramação e desenvolvimento de projetos gráficos;
- Criatividade e bom relacionamento em equipe;

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



https://forms.gle/5wFRr59k6FNwHoPc7
14/03/2023

14/03/2023
10 AF373 Atendente comercial Ensino médio SIM

11 AF383 Alinhador/mecânico Ensino médio SIM

12 AF390 Logística/estoque Ensino médio SIM

13 AF402 Cursando ensino Superior SIM

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

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

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
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14 AF416 Divulgadora Ensino médio SIM

15 AF420 Vendedor externo Ensino médio SIM

16 AF422 Vendedor (a) Ensino médio SIM

17 AF426 Auxiliar de produção Ensino médio SIM

18 AF428 Engenheiro Elétrico Ensino superior SIM

19 AF429 Analista contábil Ensino superior SIM

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 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)

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 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

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

"Responsabilidade de dono", senso de propósito.

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

(ECD ECF) 
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20 AF430 Analista contábil Ensino superior ou técnico SIM

21 AF433 SIM

22 AF434 Auxiliar de e-commerce Ensino médio NÃO

23 AF438 Operador de caixa Ensino médio SIM

24 AF440 Vendedora Ensino Fundamental SIM

25 AF443 Ensino superior ou técnico SIM

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

Auxiliar contábil (início 
imediato) 

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

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

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

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)

Projetista de arquitetura, 
interiores e paisagismo 

Experiência na área de desenho de projetos em autocad, sketchup e render; 
•Habilidades em tecnologia: Autocad, Sketchup, Lumion e pacote Office; • 

Formação técnica ou superior na área ou cursos relacionados; Disponibilidade 
para trabalho híbrido (presencial e home office) 
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26 AF444 Vendedor Ensino   Médio SIM

27 AF445 Ensino médio SIM

28 AF446 Auxiliar Administrativo Ensino médio SIM

29 AF447 Ensino médio SIM

30 AF448 Gerente de loja Ensino médio SIM

Segmento em distribuidora de pedras de granito; • Experiência em 
atendimento ao cliente e vendas; • Ensino médio completo; • Possuir 

habilidades em Pacote Office e Mídias Sociais; Salário de 50% do convênio 
médico; Disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira das 07:00 às 17:00

Analista de departamento 
pessoal – início imediato

• Experiência na área de Departamento Pessoal comprovada por, no mínimo, 
02 anos; • Ensino médio completo; • Cursos na área de Departamento Pessoal; 
• Conhecimento em Pacote Office, Esocial, DCTFWeb, EFD Reinf e sistemas de 
folha de pagamento; • Disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira; • 

Salário fixo e vale alimentação.

• Experiência em emissão de nota fiscal, conferência de boletos, conferência 
de arquivos bancários, conferência de caixa entre outras demandas da área; • 

Ensino médio completo; • Conhecimento em informática e Pacote Office - 
principalmente Excel; • Disponibilidade de 44 horas semanais.

Consultora de vendas – inicio 
imediato

• Segmento em joias em prata; • Experiência comprovada por 01 ano na área 
de vendas por WhatsApp, excelente comunicação verbal e escrita, 

proatividade, boa negociação e conhecimento básico em joias; • Ensino médio 
completo; • Habilidade em notebook e celular; • Disponibilidade de horário; • 

Salário e comissões.

• Experiência com vendas, atendimento ao público e liderança; • Atividades: 
Gestão de equipe, motivação de equipe e gestão operacional; • Habilidade em 

resolução de problemas, boa comunicação, anseio de motivação, excelência 
em atendimento e vendas, aptidão em atendimento, fechamento e 

negociação, disponibilidade e flexibilidade de horários e transparência e 
honestidade; • Possuir ensino médio completo e cursos na área de liderança, 

vendas ou atendimento serão diferenciais.
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31 AF449 Líder administrativo Ensino médio SIM

32 AF450 Ensino médio SIM

33 AF451 Social Media Ensino técnico ou superior SIM

34 AF452 Vendedor Ensino médio SIM

35 AF453 Vendedora Ensino médio SIM

• Segmento: Saúde ocupacional; • Experiência em recepção e atendimento aos 
clientes, documentação e sistemas, atendimento telefônico e presencial, entre 
outras rotinas administrativas;  • Ensino médio completo; • Conhecimento em 
informática e pacote Office; • Conhecimento em RH; • Formação na área será 

um diferencial; • Disponibilidade de horário comercial.

Revendedora de joias – início 
imediato

• Segmento em joias em prata e semijoias; • Experiência em atendimento ao 
cliente, negociação, organização de mostruário, vendas de joias em prata e 

semijoias; • Maiores de 18 anos com nome sem restrição; • Não é necessário 
possuir exclusividade com a empresa; • Disponibilidade de horário para fazer 

os acertos nas datas combinadas.

• Experiência em gestão de mídias sociais, criação e edição de conteúdo 
através do Photoshop entre outras demandas do cargo; • Possuir curso técnico 

ou superior na área; • Disponibilidade de horário das 14h às 19h; 

• Segmento em ferramentas; • Experiência mínima em atendimento ao cliente 
no balcão, separação de mercadorias, entrega de produtos entre outras 

demandas do cargo; • Ensino médio completo; • Possuir CNH A e B; • 
Disponibilidade de 44 horas semanais; • Possuir boa comunicação oral e 

escrita. 

• Experiência na área de vendas, atendimento ao público, organização da loja, 
estoque e auxílio em mídias sociais; • Ensino médio completo; • Horário a 

combinar; • Conhecimento em mídias sociais; • Salário fixo e vale transporte.
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36 AF454 Ensino superior ou técnico SIM

37 AG02 Social Media Ensino superior SIM

38 AG100 Assistente de DP SIM

39 AG101 Supervisor de esteira Ensino médio SIM

40 AG102 Ensino médio SIM

Analista de departamento 
fiscal

• Imprescindível que tenha experiência na área; • Formação superior ou 
técnico na área; • Habilidades em Pacote Office; • Disponibilidade de horário 
das 07:30 às 17:30 (Sexta-feira saída às 13hrs duas vezes aos mês); • Salário, 

assistência odontológica, 40% de convênio médico e bônus no mês de 
aniversário

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

Ensino superior completo 
ou cursando

Profissional com experiência em rotinas de departamento pessoal, conferência, 
folha de pagamento, rescisões, e todo entrega de obrigações. Diferencial: 

Cursando ou Formado na área./ Salário: R$ Fixo + Vale alimentação/ Horário: 
Segunda a Sexta-feira/  Segmento Escritório de Contabilidade

Profissional com experiência em supervisionar toda a linha produtiva, fazer 
acompanhamento, liderar equipe e demais rotinas a função./  Salário: R$ 

4.000,00 + Vale transporte / Horário: 07h00 às 16h48 Segunda a Sexta-feira/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Analista de suporte e 
infraestrutura 

Profissional para com experiência na função para implantar, gerenciar e 
monitorar computadores e servidores da unidade e rede local, prestar 

atendimento e suporte técnico./ Salário: R$ 2.800,00 + Restaurante no Local + 
Assistência médica/ Horário: 07h12 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento 

Indústria de Calçados
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41 AG103 Expedição | entrega Ensino médio SIM

42 AG104 Ensino Fundamental SIM

43 AG105 Ensino Fundamental SIM

44 AG106 Produção | cozinha Ensino Fundamental SIM

45 AG107 Ensino Fundamental SIM

Profissional com experiência na função para conferir, separar e embalar 
mercadorias para entrega e fazer a entrega. Necessário: CNH D/ Salário: R$ 

1.800,00 + Vale transporte/ Horário: 07h00 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento  
Indústria Têxtil

Auxiliar de tecelagem 
noturno

Profissional para operar e cuidar das máquinas que produzem os tecidos e 
fazer acabamento nas peças. Necessário: Disponibilidade de horários. 

Diferencial: Conhecimento em componentes para calçados/ Salário: R$ 
1.507,00 + Adicional noturno/ Horário: 21h00 às 07h00/ Contrato CLT/ 

Segmento Indústria Têxtil

Auxiliar de tecelagem 
noturno 

Profissional para operar e cuidar das máquinas que produzem os tecidos e 
fazer acabamento nas peças. Necessário: Disponibilidade de horários. 

Diferencial: Conhecimento em componentes para calçados/ Salário: R$ 
1.507,00/ Horário: 12h00 às 22h00/ Contrato CLT/ Segmento Indústria Têxtil

Profissional com experiência na função para auxiliar na produção interna da 
cozinha. / Salário: R$ 1.958,40 +  290,00 Vale Alimentação + Cesta Básica/ 

Horário: 44h/ semanais/ Segmento Loja de Conveniência

Faxineira | auxiliar de 
limpeza 

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
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46 AG108 Estágio em designer gráfico Cursando ensino Superior NÃO

47 AG109 Estágio em Manipulação Cursando ensino Superior NÃO

48 AG17 Motorista Entregador Ensino   Médio SIM

49 AG22 Ensino superior SIM

Cursando ensino Superior em Design Gráfico ou áreas relacionadas para 
auxiliar na criação de Mockups, banners para campanhas, criação de estampas 

e identidade visual.  Empresa localizada no Jardim Paulistano/ Bolsa: R$ 
1.500,00 + 200,00 de Auxílio transporte/ Horário: 06h/dia/Segmento Indústria 

de Calçados

Cursando ensino Superior ou Técnico em Farmácia para auxiliar no laboratório 
e atividades que envolvam manipulação./ Bolsa: 700,00 + Auxílio transporte a 

combinar/ Horário: 06h/ Dia/ Farmácia de Manipulação

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

 Gerente Administrativo| 
Financeiro 

Profissional com ampla experiência na função para realizar toda a gestão da 
instituição, gerir áreas administrativas e financeiras, suprir e organizar os meios 

e recursos necessários ao bom desempenho das demais áreas, Acompanhar 
processos e resultados e definir estratégias diretamente com a diretoria. 
Necessário formação superior em Administração ou áreas relacionadas./ 

Salário: R$ 6.100,00 + Vale transporte +Vale Alimentação + Cesta Básica. / 
Horário:  44h/ semanais/ Contrato CLT/ Segmento Associação
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50 AG31 Vendedor(a) Responsável Ensino médio SIM

51 AG38 Patologista Veterinário Ensino superior SIM

52 AG43 Analista fiscal Ensino superior SIM

53 AG48 Chanfradeira Ensino   Fundamental SIM

54 AG49 Almoxarife Ensino   Fundamental SIM

Profissional com experiência em vendas para auxiliar a gerência na organização 
da loja e gerenciamento da equipe, estoque e compras. /Salário: Fixo + 

comissão /Horário: 09h00 às 19h00 Segunda a Sexta-feira e 09h00 às 17h00 
aos Sábados/ Contrato CLT/  Segmento Loja de Brinquedos

Profissional com experiência em exames veterinários para a realização de 
exames histopatológicos e citológicos. Necessário conhecimento para a 

montagem de lâminas histológicas, formação em Medicina Veterinária e CRMV 
ativo./ Salário: R$ 6.000,00 / Horário: 44h/ Semanais/ Contrato CLT/  Segmento 

Laboratório

Profissional com experiência em tributação de empresas no lucro real e 
presumido, apuração de impostos, obrigações acessórias (SPED, DCTF, REINF) 
geração de livros fiscais, análise de procedimentos tributários e suporte aos 
demais departamentos fiscais. Necessário formação Superior em Ciências 

Contábeis ou Administração./ Salário: R$ 2.800,00 + 600,00 Vale Alimentação + 
Assistência médica/ Horário: 07h30 às 17h30 Segunda a Sexta-feira/  Segmento 

Escritório de Contabilidade

Profissional com experiência na função./Salário: R$ 1.800,00 /Horário: 07h45 
às 16h30/ Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função e estoque de componentes e 
acabamentos. Necessário: Noções de informática Desejável: Conhecimento em 
couro/Salário: R$ 2.500,00/ Horário: 07h00 às 16h48/ Contrato CLT/ Segmento 

Indústria de Calçados
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55 AG51 Cozinheira Ensino   Fundamental SIM

56 AG53 Caseiro| Casal de Caseiros Ensino   Fundamental SIM

57 AG54 Cursando ensino Superior NÃO

58 AG56 Motorista Entregador Ensino médio SIM

Profissional com experiência em preparação e finalização de pratos voltados 
para festa para realizar o manuseio de alimentos. Diferencial: Curso Técnico na 

área e disposnibilidade de horários /Salário: R$ 1.720,00+ 315,00 de Vale 
Alimentação/ Horário: 08h30 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 08h30 às 13h00 

aos Sábados/ Segmento Buffet

Profissional com experiência na função para cuidar e cultivar a horta, plantio, 
manejos, tratos de pequenos animais, pulverizações, adubações, colheitas e 
serviços gerais relacionados a propriedade rural. Fazenda localizada na entre 
Franca e Ribeirão Corrente. Necessário: CNH e veículo próprio./ Salário: R$ 

1.300,00 + Bonificação + Moradia (Residência + Água + Luz)/ Horário: 07h00 às 
16h00/ Segmento Rural

Estágio em Engenharia de 
Produção ou Alimentos 

Cursando superior em Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos ou 
áreas relacionadas para auxiliar no planejamento de produção.  Diferencial: 

Conhecimento em Excel e ERP de Gestão. /Bolsa: R$ 800,00 + 200,00 de Auxílio 
Transporte/ Horário: 06h/dia/ Segmento Indústria Alimentícia

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
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59 AG57 Motochapa Ensino médio SIM

60 AG59 Planejador(a) Ensino médio SIM

61 AG62 Empregada Doméstica Ensino   Fundamental SIM

62 AG65 Estágio em Direito Cursando ensino Superior NÃO

63 AG66 Estágio em Atendimento  Cursando Ensino Médio NÃO

Profissional para realizar a entrega e descarregamento de materiais pesados 
(cimento, areia, ferragem, etc.). Necessário: CNH C/ Diferencial: Curso de 

Empilhadeira/Salário: R$ 2.300,00 + 225,00 Cesta Básica + Assistência 
Odontológica/ Horário: 07h00 às 16h30 Segunda a Sexta-feira e 07h30 às 
12h00 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Materiais para Construção

Profissional com experiência em planilhas de produção, mapa de produção 
para cadastrar fichas técnicas, cadastrar e separar pedidos e demais rotinas 

relacionadas a função. Diferencial: Conhecimento no sistema Softpool. / 
Salário: R$ 2.500,00 / Horário: 06h45 às 16h33/ Contrato CLT/ Segmento 

Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para lavar, passar, cozinhar e cuidar da 
limpeza da casa. Residência localizada na região do Parque Universitário 

(Condomínio)/ Salário: 1.500,00 + Vale transporte / Horário: 07h00 às 16h00/ 
Segmento Residencial

Cursando Superior em Direito para auxiliar o setor jurídico e atendimento e 
informações trabalhistas./ Bolsa: R$ 1.000,00 + 180,00 de Auxilio 

transporte/Horário: 11h00 às 17h00/ Segmento Sindicato

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio para auxiliar nas rotinas de 
atendimento e vendas. Empresa localizada na região do Vera Cruz./ Bolsa: R$ 
700,00 + 200,00 de Auxílio Transporte/ Horário: 06h/ Dia/ Segmento Indústria 

de Calçados
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64 AG71 Assistente financeiro Ensino médio SIM

65 AG72 Assistente financeiro Ensino médio SIM

66 AG73 Auxiliar administrativo Ensino médio SIM

67 AG74 Auxiliar financeiro Ensino médio SIM

Profissional com experiência nas rotinas do setor financeiro para auxiliar no 
faturamento, contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais e cadastros de 

pedidos./ Salário: R$ 1.800,00/ Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato CLT/ 
Segmento Artefatos de Tapeçaria

Profissional com experiência na área financeira ou em fechamento de mapas 
ficais. Diferencial: Vivência em posto de combustível/Salário: R$ 2.000,00 à 
2.200,00 (Negociável) + Vale transporte + 225,00/ Horário: 08h00 às 18h00/ 

Contrato CLT/  Segmento Auto Posto

Profissional com experiência na função para realizar a conferência de pedágios, 
conferência de averbação seguro de cargas, controle de jornada, lançamentos 
de acertos de viagem, lançamento e conferência da premiação por média de 
consumo dos motoristas, conferência de abastecimentos, lançamentos em 

sistema de fretes realizado por terceiros e/ou agregados, emissão de 
conhecimento e manifesto de cargas. / Salário: R$ 1.800,00 + 225,00 Vale 

alimentação / Horário: 14h00 às 22h00 Segunda a Sexta feira e 12h00 às 22h00 
aos Sábados (3x na semana presencial)- Híbrido/ Contrato CLT/  Segmento 

Transportadora

Profissional com experiência em contas a pagar e receber com devidos 
lançamentos, inclusão de remessas de boletos no banco, baixas de boletos 

liquidados, cobrança de títulos vencidos e demais rotinas relacionadas a 
função. / Salário: R$ 1.750,00 + Vale transporte + Assistência médica/ Horário: 

07h30 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Tecnologia
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68 AG748 Consultor Comercial Ensino médio SIM

69 AG75 Nível Técnico SIM

70 AG77 Auxiliar fiscal Ensino superior SIM

71 AG78 Auxiliar de logística Ensino médio SIM

72 AG79 Ensino médio SIM

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

Auxiliar financeiro 

Profissional para realizar conferência de caixa, conciliação bancária, 
pagamento de contas, compras, emissão de boletos e notas fiscais e 

lançamento de dados em sistema de gestão.  Necessário: Formação técnica em 
Administração ou áreas relacionadas/Salário: R$ 1.600,00 + Vale transporte + 
100,00 Vale alimentação + Assistência médica e odontológica/ Horário: 08h00 
às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 07h00 às 12h00 aos sábados/ Contrato CLT/ 

Segmento Clínica Médica

Profissional com experiência em escrituração fiscal para realizar a manutenção 
em cadastros, ajuste em estoque, transferência de produtos, revisão de 
tributos e lançamento de obrigações. Necessário: Formação Superior em 

Ciências Contábeis ou Administração/ Salário: R$ 1.750,00 + Vale transporte + 
Assistência médica/ Horário: 07h30 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento 

Tecnologia

Profissional com experiência na função para auxiliar nas rotinas de logística. 
Necessário conhecimento no Pacote Office/ Salário: R$ 1.800,00/ Horário: 

07h30 às 17h30 Segunda a Sexta-feira e 07h30 às 11h30 aos Sábados/ Contrato 
CLT/ Segmento Gestão Ambiental

Auxiliar de CRC | Central de 
Relacionamento ao cliente 

Profissional com experiência na função para realizar a prospecção e 
encarteiramento de clientes via redes sociais, agendamentos, atendimento e 

vendas./ Salário: R$1.500,00 + Comissão + Vale transporte + Vale Alimentação 
+Assistência média e Odontológica/ Horário: 09h00 às 18h30 Segunda a Sexta-

feira e 08h30 às 13h30 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Clínica 
Odontológica
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73 AG80 Auxiliar de TI | Suporte Ensino superior SIM

74 AG81 Recepcionista Ensino médio SIM

75 AG815 Costureira Ensino Fundamental SIM

76 AG82 Secretária Ensino médio SIM

Profissional para prestar suporte aos clientes, realizar configurações e 
instalações de software da empresa. Necessário: Curso superior em TI, ADS ou 

áreas relacionadas/ Salário: R$ 1.529,50/ Horário: R$ 08h00 às 17h30/ 
Contrato CLT/ Segmento Tecnologia

Profissional com experiência em atendimento ao cliente para recepcionar os 
pacientes, realizar agendamentos e confirmações de agenda. Diferencial: 

Experiência na área de Odontologia/ Salário: R$ 1.500,00 + Vale transporte + 
Vale alimentação + Assistência médica e Odontológica/Horário: 09h00 às 

18h30 Segunda a Sexta-feira e 08h30 às 13h30 aos Sábados/ Contrato CLT/   
Clínica Odontológica

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 para realizar atendimento ao cliente, arquivo de documentos, 
auxiliar na elaboração de contratos e demais rotinas relacionadas a função. 

Necessário: Conhecimento em Pacote Office e Redes sociais/Salário: R$ 
1.500,00 / Horário: 08h30 às 17h30 Segunda a Sexta-feira e 08h30 às 12h00 

aos Sábados/ Contrato CLT/   Clínica Imobiliária
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77 AG83 Gerente comercial Ensino médio SIM

78 AG84 Gerente comercial Ensino superior SIM

79 AG85 Supervisor de vendas PAP Ensino médio SIM

80 AG86 Representante comercial Ensino médio SIM

Profissional com experiência em loja de comércio varejista para planejar, 
organizar e controlar as rotinas de comércio, envolvendo a liderança de 

equipes. Acompanhar o fechamento de caixa, faturamento e indicadores de 
resultados para alcance dos objetivos organizacionais, trabalhando sempre em 
conjunto com a subgerente com comprometimento com a empresa, liderança 
e motivação. Necessário: possuir experiência com gerência de equipe./ Salário: 
R$ 3.500,00 + Vale transporte/ Horário: 08h30 às 18h30 Segunda a Sexta-feira 

e 09h00 às 15h30 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Serviços

Profissional com ampla experiência na função para realizar toda a gestão de 
vendedores externos. Gestão de equipe, vendas, treinamento e 

desenvolvimento, acompanhar desempenho e indicadores de vendas em todo 
o estado (SP e MG).Diferencial: Formação em áreas de gestão. Necessário: 

Disponibilidade de viagens e CNH B./ Salário: R$ 3.500,00 + comissão + 100,00 
Vale Alimentação + Ajuda de custo (despesas de viagem)+ Assistência média e 

odontológica/ Horário: Comercial/ Contrato CLT/ Segmento Lubrificantes

Profissional para gerir equipe de vendedores PAP (porta a porta), equipe de 
Call Center e realizar planejamento de vendas. / Salário: R$ 2.500,00  + 

Comissão + Vale transporte + 480,00 vale alimentação + Assistência médica e 
odontológica/ Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 07h00 às 12h00 

aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Serviços

Profissional para realizar a prospecção de novos clientes, vendas, 
relacionamento com o cliente e suporte. Diferencial: Conhecimento em 

produtos de energia solar fotovoltaica. Necessário: CNH e veículo próprio/ 
Salário: R$ 1.800,00 (ajuda de custo) + Comissão/ Horário: A combinar / 

Contrato PJ/ Segmento  Energia Solar
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81 AG87 Vendedor (a) externo Ensino médio SIM

82 AG88 Vendedor (a) externo Ensino médio SIM

83 AG89 Vendedor (a) externo Ensino médio SIM

84 AG90 Vendedor (a) PAP Ensino médio SIM

85 AG91 Atendente de vendas Ensino médio SIM

Profissional para visitar obras para agendar orçamentos, prospecção de novos 
clientes, visitas para apresentação de catálogos e demais rotinas relacionadas a 

função./ Salário: Comissionamento/ Horário: 08h/dia/Contrato PJ (MEI)/ 
Segmento Moveleiro

Profissional com experiência em vendas externas para realizar comercialização 
e prospecção de novos clientes em potencial. Necessário: CNH B/ Salário: R$ 
1.664,00 + Comissão + 391,00 Vale alimentação + Ajuda de custo (viagens) / 

Horário: Comercial / Energia Solar

Profissional com experiência em vendas para realizar a comercialização do 
sistema e da manutenção dos produtos ofertados. Diferencial: Conhecimentos 
em sistema Fotovoltaicos. Necessário Veículo Próprio. / Salário: R$1.431,50 + 

Comissão/ Horário: 08h00 às 18h00 (Segunda a Sexta) e 08h00 às 12h00 
(sábados)/ Energia Solar

Profissional para realizar vendas PAP (porta a porta) de convênios e assistência 
à saúde em Franca e região./ Salário: R$ 1.500,00 + comissão + Vale transporte 

+ 480,00 de vale alimentação + Assistência médica e odontológica/ Horário: 
08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 07h00 às 12h00 aos Sábados/ Contrato 

CLT/ Segmento Serviços

Profissional com experiência em medir e cortar tecidos, realizar atendimento 
ao cliente e demais rotinas relacionadas a função./ Salário: R$ 2.040,00 + 

Comissão + Vale transporte/ Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 
08h00 às 15h00 aos Sábados/ Contrato CLT/  Segmento Aviamentos
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86 AG92 Auxiliar de padeiro Ensino Fundamental SIM

87 AG923 Representante comercial Ensino médio SIM

88 AG928 Auxiliar de Almoxarifado Ensino médio SIM

89 AG93 Auxiliar de instalação Ensino Fundamental NÃO

90 AG94 Manutenção predial Ensino médio SIM

Profissional para auxiliar o padeiro no preparo das massas, limpar o ambiente 
de trabalho. Diferencial: Conhecimento em rotinas de indústria de alimentos. / 
Salário: R$ 1.500,00 + 400,00 de Vale alimentação /Horário: 14h48 às 00h36/ 

Contrato CLT/  Segmento Indústria Alimentícia

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 para auxiliar na instalação de acessórios automotivos, insulfilme, 
organização do local, atendimento e demais rotinas relacionados ao cargo. Não 

é necessário experiência. / Salário: R$ 1.302,00 /Horário: 08h00 às 18h00/ 
Contrato CLT/  Segmento  Acessórios Automotivos

Profissional com experiência na função para auxiliar em reparos, assistência 
predial, hidráulico, elétrica e manutenção em geral. Necessário CNH / Salário: 
R$ 2.214,91 + 290,00Cesta básica + Vale transporte/ Horário: 08h00 às 17h00 

Segunda a Sábado/ Contrato CLT/  Segmento Hotel
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91 AG95 Técnico eletromecânico Curso técnico SIM

92 AG956 Atendente Ensino médio SIM

93 AG959 Atendente de vendas Ensino médio SIM

94 AG96 Serviços gerais Ensino Fundamental SIM

Profissional com experiência em manutenção preventiva e corretiva em Split-
System do tipo Hi-Wall, Piso Teto, Cassete e ACJ para realizar a manutenção 
preventiva seguindo o PMOC, organização e limpeza da sala de manutenção, 

casa de máquinas e ferramentas. Manutenção corretiva (substituição de: 
rolamentos, placas eletrônicas, contatoras, motores e compressores, bem 

como correções da ligação elétrica relacionadas ao equipamento, entre outras 
atividades correlatas a área) e  preenchimento de ordens de serviço utilizando 
o sistema eletrônico Leankeep. Necessário: Curso de Eletromecânica/ Salário: 
R$ 2.700,00 + 30% de periculosidade + Vale transporte + Vale refeição + Vale 
alimentação + Assistência médica e odontológica/ Horário: 07h48 às 18h00/ 

Contrato CLT/Segmento Refrigeração

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 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 para realizar a limpeza e organização do local, auxiliar na carga e 
descarga dos produtos e demais rotinas relacionadas a função. Diferencial: 

CNH/ Salário: R$ 1.924,00 (Salário + Periculosidade) + Vale Alimentação 
225,00/Horário: 08h00 às 17h00 Segunda a Sexta-feira e 08h00 Às 12h00 aos 

sábados/ Contrato CLT/ Distribuidora de Água e Gás
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95 AG97 Ajudante geral Ensino Fundamental SIM

96 AG98 Contador (a) Ensino superior ou técnico SIM

97 AG980 Atendente de vendas Ensino médio SIM

98 AG99 Assistente contábil | fiscal SIM

Profissional para auxiliar no serviço do pátio, carregar e descarregar 
equipamentos, conferir equipamentos, organização do local e ajudar nas 

entregas e retiradas. Necessário: CNH A/BB. Diferencial: Conhecimento em 
equipamentos de Construção Civil./ Salário: R$ 1.600,00 + Vale transporte + 
537,00 Vale alimentação/ Horário: 07h30 às 17h30  Segunda a Sexta-feira/ 

Contrato CLT/ Segmento Equipamentos para Construção

Profissional com ampla experiência na função para realizar e acompanhar todo 
o fechamento contábil, empresa do Simples, Presumido e Real. Necessário 

formação Técnica/Superior na área. / Salário: R$ 4.000,00 + Vale transporte + 
Vale Alimentação + Assistência odontológica/ Horário: 07h40 às 18h00/  

Segmento Escritório de Contabilidade

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

Ensino superior completo 
ou cursando

Profissional com experiência em obrigações fiscais, lucro real, presumido e 
simples nacional. Conhecimento em toda rotina do setor. Diferencial: Cursando 
ou Formado na área. / Salário: R$ Fixo + Vale alimentação/ Horário: Segunda a 

Sexta-feira/  Segmento Escritório de Contabilidade
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99 AEC111 Recepcionista de hotel Ensino superior ou técnico SIM

100 AEC122 Auxiliar de e-commerce Ensino médio SIM

101 AEC124 Vendedor (a) Ensino médio SIM

102 AEC135 Vendedor interno Ensino médio SIM

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.

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.

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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103 AEC136 Ensino médio SIM

104 AEC143 Projetista Ensino superior SIM

105 AEC156 Analista de Marketing Digital Ensino superior SIM

106 AEC160 Vendedora líder Ensino médio SIM

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: 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.

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: 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.
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107 AEC169 Vendedor externo Ensino médio SIM

108 AEC173 Auxiliar Administrativo/Fiscal Ensino   Médio SIM

109 AEC176 Ensino   Médio SIM

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

Auxiliar Administrativo/Fiscal - Local: Rodovia para Ibiraci – Franca/SP R$ 
2.139,00 (Mês), CLT, Franca Horário: 10h00 as 19h00 h - Sábado: 09h00 as 

12h00 h. Funções: controle de estoque / entrada e saída de produtos / emissão 
notas fiscais Ensino Médio Completo. Vivência com Logística - Lançamentos de 

NF – Administrativo. Desejável ter veículo próprio

PCP - Planejamento - Área: 
Calçados 

Segunda a sexta: 8:00 às 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. 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.
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110 AEC179 Controladoria Comercial Ensino superior SIM

Horário: segunda à sexta - das 8: às 18:00 e sábado das 9:00 às 13:00. Funções:
Acompanhamento do fluxo de pedidos; Acompanhar rotinas de execução do 

comercial; Propor ações para fechamento de GAPs, priorizando iniciativas 
junto às unidades de negócio;  Direcionar a equipe na construção de sistemas 

comerciais e dashboards; Realizar mensalmente o controle dos pedidos 
vendidos; Realizar pré e pós auditoria em pedidos de vendas; Criação de 

controles e indicadores comerciais dos pedidos de vendas e renovações que 
estão abertos, ganhos e perdidos ;Análise de impactos em preço, mix, volume; 

Responsável pela análise de retorno de investimentos comercias; Identificar 
oportunidades de melhoria de margem. Analises pontuais demandadas no dia-

a-dia.Formado em Administração de empresas, Contabilidade, Economia, 
Engenharia de Produção ou correlatas; Vivência nas áreas de Preços, 

Planejamento Comercial, Contabilidade, Controladoria; Conhecimento de P&L 
e suas conexões com as distintas áreas do negócio; Domínio do MS Office 

(Excel, Acess, Power Point); Conhecimento de outras áreas além da 
controladoria e comercial é bem-vindo. Vivência no Direct to Consumer ou 

Varejo.



https://forms.gle/5wFRr59k6FNwHoPc7
14/03/2023

14/03/2023

111 AEC181 Ensino superior SIM

112 AEC182 Ensino superior SIM

113 AEC187 Ensino médio SIM

Gerente comercial 

R$ 3.000,00 (Mês), CLT Segunda a sexta: 9 as 19 horas. Funções: *Desenhar e 
implementar estratégias comerciais que possam contribuir para elevar o 

número e permanência de clientes na empresa. *Acompanhamento semanal 
dos principais indicadores de performance do negócio (Clientes ativos, Novos 

clientes, Renovações, Contratos cancelados, Pós-venda) para alcance dos 
objetivos, incluindo cascateamento das principais oportunidades para a equipe 
comercial. *Planejar, coordenar e executar calendário de atividades de vendas, 
incluindo mapear oportunidades para identificar e executar ações que levarão 
ao aumento de vendas e visem desenvolver a cultura dos produtos da empresa 
na cidade sede e região. *Construir planos de vendas com revisões trimestrais 
de negócio, através de uma visão estratégica de desenvolvimento de negócios, 
preparando relatórios gerenciais e garantindo sua execução. *Conexão com a 

equipe interna e gerência, incluindo as áreas de atendimento/recepção, 
marketing, contabilidade, para garantir as ferramentas e abordagens 

necessárias para desenvolvimento do negócio. *Gestão de equipe, incluindo 
contratação e demissão, controle de banco de horas, aprovação de ponto, 

calendário de férias, dentre outros   Superior em Administração, marketing ou 
vendas. Experiência como gerenciamento de equipe comercial.

Assistente de Departamento 
Pessoal – Indústria 

R$ 2.500,00Horário: Segunda à sexta, das 7:00 às 17:30. Funções: rotinas de 
Departamento Pessoal - controle de ponto, fechamento de folha de 

pagamento, gestão do E-social e Sefip, admissão e rescisão, controle de 
convênios, etc. Graduação em Administração ou Ciências Contábeis. 

Desejável: experiência em escritório de Contabilidade.

Assistente Comercial 
(Televendas) 

R$ 1.800,00 (Mês), Franca Horário: Segunda à sexta das 8:00 às 18:00 - Sábado: 
9:00 às 13:00 hrs (alternado).  Funções: Venda de produtos via telefone e redes 

sociais, suporte ao cliente sobre pedidos, notas fiscais, boletos e entregas/ 
Ensino Médio Completo. Experiência com rotinas administrativas e EXCEL
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114 AEC188 Cursando ensino Superior SIM

115 AEC189 Assistente de Logística Ensino superior SIM

116 AEC195 Ensino médio SIM

117 AEC197 Ensino médio SIM

Programador Full Stack (Vaga 
presencial) 

R$ 3.500,00 (Mês), CLT, Franca Trabalho presencial, de segunda a sexta das 
8:00 as 18:00. Funções: Auxiliar na análise, documentação, programação 

(linguagem PHP como principal) e testes de sistemas. Auxiliar na elaboração de 
planilhas e relatórios gerenciais. Cursando Superior em Sistemas da 

informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins Diferencial: 
conhecimentos em Linux, AWS, MVC, API, MySQL, JavaScript, PHP, HTML5, 

CSS3, Angular CLI, Node e Laravel.

Segunda a Sexta: 7:30 às 17:18 h. Funções: cadastro de pedidos, inclusão de 
produtos em plataformas, elaboração de relatórios para analise de volume de 
estoque, acompanhamento das cotas de vendas, etc/ Segunda a Sexta: 7:30 às 
17:18 h. Funções: cadastro de pedidos, inclusão de produtos em plataformas, 

elaboração de relatórios para analise de volume de estoque, acompanhamento 
das cotas de vendas, etc. 

Vendedor Externo (PJ ou CLT) 
- Área: Madeireira 

R$ 2.000,00 (Mês), PJ, Franca Horário: Segunda à sexta - das 8:00 às 18:00 
(variável) Funções: Visitar clientes, ligar e falar ao WhatsApp, enviar ofertas, 

fechar vendas, conferir produtos, fazer acertos de valores, atender o cliente no 
que ele precisar, enviar emails, preencher relatórios e planilhas. Região de 

trabalho Inicial = Sul de Minas Gerais/ Ensino Médio Completo. Requer CNH - 
veículo é da empresa. Cursos em: Marketing, atendimento, relacionamento, 

técnicas de negociação, serão diferenciais. 

Gerente de Restaurante 
Shopping 

R$ 3.000,00 (Mês), CLT, Franca Segunda à segunda: das 13:40 às 22:00, com 1 
hora de intervalo. Disponível 1 folga no decorrer da semana e 1 domingo livre 
por mês. Gestão de unidade de restaurante fast food garantindo a qualidade 

do produto vendido, Gestão da equipe, Gestão do estoque e da cozinha, 
abertura e fechamento de caixa, etc/ Ensino médio completo. Diferencial: 

Formação em administração, gestão de empresas entre outros. Experiência 
anterior na área.
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118 AEC199 Auxiliar de cozinha Ensino médio NÃO

119 AEC200 Gerente comercial Ensino superior SIM

120 AEC201 Auxiliar de Almoxarifado Ensino médio SIM

Horário: segunda à sexta - 16:00 à 1:00 h, sábado 16:00 à 2:00 h, domingo 
15:00 h às 23:00 h. Funções exercidas: Preparo de pré preparos, sobremesas e 

pratos principais | organização e limpeza do posto, geladeira e utensílios. 
Requisitos: Ensino Médio Completo. Experiência com cozinha de restaurante.

Horário: Segunda à Sábado, das 10h00 às 20h00. Atividades: prospecção de 
clientes existentes na cidade e região, criando estratégias para atraí-los para a 
loja; Planejar, propor, implementar, monitorar e atuar nos planos de vendas 

para maximizar a lucratividade; Promover a fidelização do cliente;
 Trabalhar com a administração da empresa, a fim de auxiliar na avaliação e 

revisão de ações e planos para melhorar seu desempenho. Requisitos: 
Desejável Ensino Superior Completo; Desejável possui carteira de clientes 
(contatos); Experiência no setor comercial, vendas. Benefícios: Salário: A 

combinar

Área: comércio. Horário:  Segunda à Sexta, das 7h30 às 17h50. Atribuições: 
Controle de estoque; Envio e recebimento de materiais; Controle da entrada e 
saída dos produtos, materiais e insumos; Solicitação de reposição de materiais; 

Cuidar da limpeza e organização do almoxarifado; Organizar, conferir 
mercadorias e demais atividades relativas a função. Requisitos: Ensino médio 
completo; Necessário experiência para exercer as funções; Conhecimentos de 

sistemas de logística e excel básico.
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121 AEC202 Ensino técnico ou superior SIM

122 AEC203 Ensino superior SIM

Assistente de pesquisa e 
desenvolvimento 

Indústria química. Horário: De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h18. 
Funções: Preparar amostras quando solicitadas pelo setor comercial ou 

direção; Efetuar cálculos conforme indicações das fórmulas de produtos para 
as aplicações em bancadas; Preencher registros, fichas e formulários de acordo 
com os padrões estabelecidos ; Preparar vidrarias e similares: Identificar, lavar, 

secar, embalar, esterilizar e armazenar; nterpretar manual de operações; 
identificar tensão elétrica de equipamentos; preparar máquinas e 

equipamentos para uso; selecionar, montar e desmontar acessórios; Verificar 
condições de equipamentos, caso necessário solicitar ao superior imediato a 
manutenção de máquinas e equipamentos; etc. Requisitos: Ensino superior 
completo em Ensino Superior/ Técnico em Farmácia, Química, Engenharia 
Química ou Bioquímica (Completo/ Cursando) - Domínio do pacote Office 
(Word, Excel e Internet); Benefícios: Vale alimentação (R$ 225,00), Plano 

Médico e Odontológico + Vale transporte. Plano de Carreira. Salário Fixo: à 
combinar.

Assistente da gestão da 
qualidade 

Indústria química. Horário: De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h18. 
Funções: Entregar Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), dar baixa no 

sistema, fazer reposição e manutenção dos EPIs, colher assinatura na ficha de 
entrega de EPIs; Preencher e enviar questionário e documentações para 

cliente: qualificação, boletim técnico, FISPQ, licenças, laudos e formulações 
sugestivas; Prestar apoio a PSC e preenchimento dos indicadores; Realizar os 

registros de pesos e medidas dos produtos envasados; Fazer controle de 
calibrações dos equipamentos, seguindo os padrões do SGQ; Fazer abertura de 
relatórios de não conformidade; Controlar as ocorrências relacionadas com a 

qualidade, digitando dados, para elaboração de relatórios de melhoria 
contínua RNC; auditoria interna, etc. Requisitos: - Ensino superior completo em 

Química, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Gestão de Produção 
ou Técnico/Tecnólogo completo em Gestão de Qualidade;  - Domínio do 

pacote Office (Word, Excel e Internet);  *** Diferencial: Curso Auditor Interno 
NBR ISO 9001:2015 e Interpretação da Norma ISO 9001:2015; Benefícios:  Vale 

alimentação (R$ 225,00), Plano Médico e Odontológico + Vale transporte. 
Plano de Carreira. Salário fixo: valor à combinar.



https://forms.gle/5wFRr59k6FNwHoPc7
14/03/2023

14/03/2023

123 AEC204 Vendedor Ensino médio SIM

124 AEC205 Gerente comercial Ensino superior SIM

125 AEC206 Auxiliar e analista contábil Ensino superior SIM

126 AEC207 Consultora de vendas Ensino médio SIM

Ótica. Horário: segunda à sexta das 9:00 às 18:00 e sábados das 9:00 às 15:00. 
Funções: venda de óculos e lentes. Requisitos: Ensino Médio Completo.  

Experiência com vendas. Benefícios: Vale transporte + comissões por vendas

Ótica. Horário: de segunda à sexta , das 8:30 às 18:00. Sábados: das 9:00 às 
15:00. Funções: coordenar a equipe de funcionários, monitorar o desempenho 
e metas, realizar treinamentos, analisar o mercado e propor novas estratégias 

e ações de MKT, e algumas funções de RH. Requisitos: Graduação em 
Adminsitração, Gestão financeira, ou área afins. Desejável Pós em Getão de 

Pessoas. Experiência com vendas e liderança. Benefícios: Salário e benefícios à 
combinar. 

Horário: de segunda à sexta, das 8:00 às 18:00. Local: Bairro São Joaquim. 
Funções: rotinas contábeis. Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis.  

Experiência na área. Benefícios: Vale alimentação de 400,00. Vale transporte. 

Clínica de estética. Horário: de segunda à sexta: 13:00 às 20:00. Sábados 
alternados: das 8:00 às 13:00. Funções: promover a vendas de serviços de 

estética, via tefone, redes sociais e presencialmente. Requisitos: Ensino Médio 
Completo. Experiência com vendas presenciais e pelas redes sociais. 

Benefícios: Vale Refeição R$ 20,00 ao dia útil. 
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127 AEC208 Ensino técnico ou superior SIM

128 AEC209 Auxiliar de faturamento Ensino médio SIM

129 AEC210 Caixa para farmácia Ensino médio SIM

130 AEC211 Auxiliar administrativo  Ensino médio SIM

Assistente de departamento 
Pessoal

Horário: segunda à sexta - das 8:00 às 18:00. Local: Centro - Escritório de 
Administração de Condomínios. Funções: executar rotinas de departamento 

pessoal, conhecimento em E-Social e Folha de pagamento. Requisitos: 
Graduação em Contabilidade ou curto Técnico em Departamento Pessoal. 
Experiência com rotinas de departamento pessoal, especialmente folha de 
pagamento. Benefícios: Vale alimentação de R$ 21,00 ao dia trabalhado.

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 

Faturamento (emissão de nota fiscal) e EXCEL. Benefícios: Premiação por 
produtividade.

Horários disponíveis: 16:00 às 22:00 com 20 minutos de intervalo 17:30 às 
23:30 com 20 minutos de intervalo Folgas ao finais de semana (alternados). 

Local: Perto do Clube Castelinho. Funções: atendimento no Caixa, 
recebimentos, auxílio no atendimento ao cliente. Requisitos: Ensino Médio 

Completo. Experiência como Caixa. Benefícios: Vale alimentação de R$ 150,00. 
Bonificação por vendas. Remuneração calculada por hora trabalhada.

Corretora de café. Horário: segunda à sexta feira, das 7:30 às 17:30 h. Funções: 
conferir contratos de venda de café, emitir notas fiscais de vendas e serviços, 
conferir a tributação das notas fiscais, realizar o fechamento do mês, emitir os 

boletos e monitorar a cobrança dos pagamentos, realizar cadastro gerais, 
realizar a compra e pagamento de insumos para a fazendo, seguros dos 

automóveis e tratores, etc, atendimento na recepção e telefone. Requisitos: 
Ensino Médio Completo. Fundamental o conhecimento em Excel. Benefícios: 

Apenas salário fixo. 
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131 AEC212 Ensino médio SIM

132 AEC213 Analista financeiro Ensino médio SIM

133 AEC216 Supervisor de vendas Ensino médio SIM

134 AEC39 NÃO

135 AEC40 Estagiário de Ensino Médio Cursando Ensino Médio NÃO

Auxiliar administrativo 
/financeiro 

Horário: Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00. Funções: auxiliar especialmente na 
rotina financeira e administrativa, controle e arquivamento de documentos, 

atendimento ao fornecedor, etc. Requisitos: Ensino Médio Completo.  Domínio 
do Pacote Office. 

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.

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.

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.
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136 AEC53 Ensino superior SIM

Oportunidades na região de Ribeirão Corrente/SP

137 AEC214 Ensino superior SIM

Oportunidades na região de Ituverava/SP

138 AG660 Nível Técnico SIM

Oportunidades na região de Pedregulho/SP

139 AG70 Atendente Ensino médio SIM

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.

Auxiliar administrativo 

Horário: Segunda à Sexta -  8H30 as 17h30 Funções: Atendimento ao cliente e 
negociações de crédito. ** Necessário residir em Ribeirão Corrente ** 

Requisitos: Graduação em : Administração, Contabilidade, Direito, Matemática. 
Benefícios: Vale alimentação + Convênio Odontológico + Seguro de Vida (total 

dos benefícios = R$ 1.800,00) 

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 atendimento aos clientes 
presencial, por telefone e por mídias sociais, finalizar pedidos e demais rotinas 
relacionadas ao cargo./ Salário: R$ 1.828,86 (Salário + Periculosidade) + Vale 
Alimentação 225,00/ Horário: 08h00 às 19h00 Segunda à Sábado/ Segmento 

Distribuidora de Água e Gás
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Oportunidades na região de São Joaquim da Barra/SP

140 AEC198 Acompanhante terapêutico Ensino superior SIM

              Oportunidades na região de Rifaina/SP

141 AEC184 Ensino   Fundamental SIM

Horário: Seg, Quart e Sexta - 3 horas no período da manhã (atendimento 
domiciliar); Segunda à sexta - período da tarde - Acompanhamento na escola. 

Funções: realizar atividades com a criança na metodologia ABA e fazer o 
acompanhamento escolar. Requisitos: Graduação em Psicologia, Psicopedagia 

ou Terapeuta Ocupacional. Necessário ter feito o curso de Acompanhante 
Terapêutico e disposição em fazê-lo. Gostar muito de criança, de brincar, e do 

universo infantil. Necessário ter CNPJ para emissão da nota fiscal de serviço

Cozinheiro (a) Pousada em 
Rifaina 

R$ 2.300,00Segunda a domingo, 1 folga durante a semana.
Escala com revezamento 15:00 as 23:00 ou 7:00 as 15:20

Preparar pratos quentes e saladas, seguindo o cardápio ou pedidos e 
receituários, as normas de higiene com o propósito de entregar uma refeição 
de qualidade e com segurança alimentar; Zelar pela apresentação do produto 
final, a fim de encantar o hospedes. Garantir que a linha de distribuição esteja 

abastecida em seu turno; como pré- preparos, conhecimento básico em 
confeitaria, panificação, sobremesa, pratos ala carte e corte de carnes.

Coordenar o time em todas as atividades operacionais, organização e limpeza 
geral da cozinha visando a entrega do serviços de qualidade. Bom 

relacionamento interpessoal.
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142 AEC185 Ensino superior ou técnico SIM

143 AEC215 Recepcionista de pousada Ensino médio SIM

144 AEC186 Ensino   Fundamental SIM

Oportunidades na região de Pratápolis/MG

Gerente em Pousada - 
Localização: Rifaina-SP 

Horário: de segunda à segunda, com folgas à combinar. - 44 horas semanais
Funções: Coordenar os processos operacionais de alojamento, alimentação, 

recreação e lazer, resolver todas as demandas que que surgirem em relação ao 
funcionamento da pousada, tanto em relação ao cliente, quanto a estrutura e a 

funcionários. Realizar a contratação de serviços dde manutenção predial, 
realizar compras, contatar fornecedores, montar/acompanhar escala de 

funcionários, etc. Realizar algum trabalho externo (em Franca). Treinamento de 
funcionário.  Prestar todo o atendimento necessário ao cliente, garantindo sua 

satisfação.  Ensino Médio Completo. Graduação ou Técnico em Hotelaria ou 
Administração. Desejável inglês. Desejável residir em Rifaina ou cidade 

Próxima. Ter CNH (a empresa tem carro próprio). Experiência como gerente ou 
subgerente em hotelaria. Disponibilidade de horários. Informática.

Segunda a domingo: 7:00 às 15:20 ou 15:20 às 23:20 Folgas durante a semana 
com um domingo de folga no mês. Funções: Atendimento aos hóspedes (check 

in, check out, orientações de passeios, assistências em problemas com a 
hospedagem, fechamento de conta, cobrança). Requisitos: CNH; Experiência 

com recepção; Benefícios: Taxa bar: Por volta de R$400,00; Auxilio transporte a 
combinar; Alojamento; Vale refeição no valor de R$315,00

Atendente de Restaurante - 
Cidade de Rifaina 

R$ 1.585,00 (Mês)Todos os dias, folgas por escala e 1 domingo ao mês das 
15:00 às 22:00-23:00. Serviços de garçom e preparo de drinks Requisitos: 

Experiência prévia
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145 AG110 SIM

Oportunidades na região de Araxá/MG

146 AG76 Ensino médio SIM

Técnico de segurança do 
trabalho 

Ensino técnico ou pós 
graduação

Profissional com experiencia na função, para desenvolver e implantar politicas 
de saúde e segurança no trabalho, gestão de treinamentos, compras de EPI’s e 

elaboração de documentos de SST, GRO, PGR, PCMSO entre outros e 
responsável por relatórios estatísticos e rotinas administrativas do setor. 

Técnico em Segurança do Trabalho completo ou Pós Graduação. Diferencial: 
Residir na Região de Minas (Passos/Itaú/Pratápolis/Outros)/ Salário: R$3.800 + 
Assistência Médica + V.T + Restaurante no Local + Assistência Odontológica./ 

Horário: 07h00 Às 17h00/ Segmento Mineração

Assistente de SDR (Sales 
Development 

Representative) 

Profissional para realizar pré-venda, prospecção de novos clientes, qualificação 
de leads, agendamentos por telefone e demais rotinas relacionados a função./ 

Salário: R$ 2.000,00 + Comissão + Vale transporte + Assistência médica e 
odontológica/ Horário: 09h00 às 19h00/ Segmento Clínica de Estética
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