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14/12/20221 SF10 Vendedora de Loja Ensino   Médio SIM

2 EF125 Ensino  médio SIM

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

4 EF128 Manchador Não precisa de formação SIM Experiência na área. 

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

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

7 EF131 NÃO

8 EF132 Ensino médio SIM

9 EF133 Supervisor de manutenção Ensino técnico SIM

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

Atendente laboratório/ 
Consultório 

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

Assistente de loja – 
temporário 

Ensino médio completo, 
superior ou técnico 

(completo ou cursando)

Não é necessário ter experiência. Habilidade de comunicação, proatividade. 
Experiência com vendas e atendimento ao público será um diferencial. Cerca 

de 20 vagas disponíveis

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  
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10 AF276 Analista Fiscal Ensino superior SIM

11 AF277 Analista Contábil Ensino superior SIM

12 AF303 Balconista Ensino médio SIM

13 AF314 Representante comercial Ensino médio SIM

14 AF325 Ensino fundamental SIM

15 AF329 Comprador(a) 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).

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.

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

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

. Segmento: Produtos para Comunicação Visual;
. Experiência na área;

. Conhecimento em tecnologia (Pacote Office e mídias sociais);
. Disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira.
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16 AF333 Auxiliar contábil Ensino médio SIM

17 AF348 Ensino médio SIM

18 AF349 Ensino médio SIM

19 AF351 Balconista de farmácia Ensino médio SIM

20 AF352 Operador (a) de call center Ensino médio SIM

21 AF359 Vendedor (a) líder Ensino superior SIM

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

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)

Analista de crédito e 
formalização

Experiência na área de formalização das operações de financiamento através 
da análise documental dos clientes, garantias e emissão de contratos; 

profissional com foco no cliente e em resultados, tomada de decisão, análise 
rigorosa e trabalho em equipe; ensino médio completo; disponibilidade de 

horário comercial

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

disponibilidade de horário

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

Ensino superior completo; experiência comprovada em vendas; realização de 
treinamentos e desenvolvimento de campanhas de incentivo; controle de 
metas e relatórios de resultados; conhecimento em Gestão de Pessoas e 

Liderança; disponibilidade de horário comercial
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22 AF360 Vendedora Ensino médio SIM

23 AF364 Vendedor (a) interno Ensino médio SIM

24 AF365 Atendente de loja Ensino médio SIM

25 AF367 Garçom/garçonete Ensino médio SIM

26 AF369 Vendedor (a) Ensino médio SIM

27 AF371 Ensino superior ou técnico SIM

28 AF373 Assistente comercial Ensino médio SIM

Segmento: tintas e acessórios; experiência em vendas e atendimento em 
balcão; ensino médio completo; habilidade em atendimento ao cliente (on-line 
e presencial); conhecimento em informática e pacote Office; disponibilidade de 

horário das 09h00 às 18h00 de segunda a sábado

Experiência em vendas de alto valor; experiência em vendas pelo telefone e 
meios digitais; experiência em trabalhos comissionados.

Experiência em atendimento ao cliente no atacado e varejo, presencial e 
online; ensino médio completo; conhecimento em redes sociais (divulgação e 

postagem); disponibilidade de horário comercial; salário fixo e premiação

Experiência na área e excelente habilidade de atendimento ao cliente; ensino 
médio completo; habilidade em informática e mídias sociais; disponibilidade de 

horário comercial; salário, vale transporte e alimentação

Experiência na área comercial e atendimento ao cliente; ensino médio 
completo; disponibilidade de horário comercial; diferencial: habilidades em 

tecnologia

Analista de departamento 
pessoal 

Imprescindível que tenha experiência na área; formação superior ou técnico na 
área; habilidade em Pacote Office; disponibilidade de horário das 07:30 às 

17:30 (sexta-feira às 13 hrs duas vezes ao mês); salário, assistência 
odontológico, 40% de convênio médico e bônus no mês de aniversário

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
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29 AF374 Atendente de manipulação Ensino médio SIM

30 AF379 Vendedor externo Ensino médio SIM

31 AF381 Vendedora Ensino médio SIM

32 AF382 Vendedora Ensino fundamental SIM

33 AF383 Alinhador/mecânico Ensino médio SIM

34 AF384 Assistente administrativo Ensino médio SIM

35 AF385 Auxiliar administrativo Ensino médio SIM

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

técnicos na área; disponibilidade de horário

Segmento: 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: tintas e acessórios para pintura; experiência em vendas e 
atendimento ao cliente; ensino médio completo; disponibilidade de horário 

comercial

Segmento: 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)

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

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

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

Experiência em rotinas administrativas e atendimento ao cliente; obrigatório 
que tenha conhecimento em fluxo de caixa; ensino médio completo; 

conhecimento em mídias sociais e Pacote Office; disponibilidade de horário
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36 AF386 Auxiliar administrativo Ensino médio SIM

37 AF387 Auxiliar de e-commerce Ensino médio SIM

38 AF388 Desenhista Ensino médio SIM

39 AF389 Ensino superior ou técnico SIM

40 AF390 Logística/estoque Ensino médio SIM

41 AF391 Vendedor (a) Ensino médio SIM

42 AF392 Vendedora Ensino médio SIM

Experiência em emissão de NF pelo sistema Bling e atendimento ao cliente 
online e presencial; ensino médio completo; diferencial: cursos técnicos ou 

superior em áreas relacionadas; disponibilidade de horário de segunda à sexta-
feira

Experiência em ferramentas de Marketplace como Mecado Livre e Shopee; 
ensino médio completo; diferencial: cursos técnicos ou superior em áreas 

relacionadas; disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira

Experiência em criação de arte pelo Corel Draw; ensino médio completo; 
diferencial: cursos técnicos ou superior em áreas relacionadas; disponibilidade 

de horário de segunda à sexta-feira

Designer gráfico – início 
imediato 

Experiência na área de criação e desenvolvimento de artes e rotina gráfica; 
ensino médio completo; curso técnico ou superior em Designer Gráfico ou 

áreas relacionadas; disponibilidade de horário

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

Experiência na área comercial e atendimento ao cliente; diferencial: 
conhecimento em produtos automotivos e cursos extras na área de vendas; 

ensino médio completo; disponibilidade de horário

Experiência em vendas, plataformas de Marketplace, atendimento ao cliente 
online e presencial; ensino médio completo; diferencial: estudante de 
Administração, Marketing, E-commerce ou varejo; conhecimento em 

tecnologia, plataformas digitais e redes sociais; disponibilidade de horário 
comercial; salário e premiações
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43 AF393 Vendedora Ensino médio SIM

44 AF394 Administrativo/operacional Ensino superior SIM

45 AF395 Atendente geral Ensino médio SIM

46 AF396 Atendente de loja – noturno Ensino médio SIM

47 AF397 Vendedor (a) Ensino médio SIM

48 AF398 Vendedora temporária Ensino médio SIM

Segmento: fotografia; experiência na área de vendas e atendimento ao cliente; 
funções: realização de contratos e pedidos; ensino médio completo; 

habilidades comportamentais: alegre, comunicativa e organizada; habilidades 
básicas em tecnologia e pacote Ofiice; diferencial: ensino superior completo ou 

cursando; disponibilidade de horário de segunda a sábado às 13h

Segmento em comércio exterior. Experiência em rotinas do Comércio Exterior; 
habilidades comportamentais: resiliência, flexibilidade, proatividade, 

dinamismo e habilidade de se organizar e administrar o tempo X prioridade; 
habilidade em negociação; necessário boa comunicação escrita e oral; 
necessário conhecimento do Pacote Office; necessário possuir inglês 

intermediário/avançado; formação superior em Comércio Exterior, Relações 
Internacionais, Administração ou áreas correlatas; disponibilidade de horário 

de segunda à sexta-feira das 08h às 18h

Segmento: bebidas. Experiência em atendimento ao cliente; ensino médio; 
conhecimento básico em informática; disponibilidade de horário das 15h as 

02h; salário, benefício e adicional noturno

Segmento: bebidas e acessórios. Experiência em atendimento ao cliente; 
ensino médio completo; conhecimento básico em informática; disponibilidade 

de horário das 15h às 02h; salário, benefício e adicional noturno

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

Disponibilidade para trabalhar como free lance; experiência em vendas e 
atendimento ao cliente online e presencial; ensino médio completo; 

conhecimento em tecnologia, plataformas digitais e redes sociais; 
disponibilidade de horário comercial; salário e premiações
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49 AG536 Ensino fundamental SIM

50 AG577 Ensino superior SIM

51 AG612 Analista Contábil Ensino superior SIM

52 AG653 Eletricista Mecânico  Ensino técnico SIM

53 AG670 Consultor Comercial Ensino médio SIM

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

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 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 na função para realizar vendas e consultoria na 
área ótica./ Salário: R$ 1.700,00/mês + Comissão + Assistência médica/ 

Horário: 08h30 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Ótica
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54 AG700 Auxiliar geral Ensino Fundamental SIM

55 AG748 Consultor Comercial Ensino médio SIM

56 AG751 Ensino Fundamental NÃO

57 AG755 Operador(a) de Caixa Ensino médio SIM

58 AG772 Auxiliar de design gráfico Ensino médio SIM

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 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

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 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

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

1.600,00 / Horário: 07h45 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Etiquetas e 
Adesivos
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60 AG801 Estágio em Recepção NÃO

61 AG807 Assistente de Compras Ensino médio SIM

62 AG815 Costureira Ensino Fundamental SIM

63 AG828 Ensino Fundamental SIM

64 AG848 Assistente de Vendas Ensino médio SIM

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

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

Profissional com experiência no setor de compras para realizar pedidos, 
lançamento e demais rotinas do setor./ Salário: R$ 2.462,32 + Vale transporte + 

Refeição no Local + Assistência médica e odontológica/ Horário: 08h00 Às 
17h48/ Contrato CLT/  Segmento Supermercado

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

Vendedor(a) PAP|Porta a 
Porta 

Profissional com conhecimento em vendas para comercialização de planos 
corporativos de telefonia./ Salário: R$ 1.300,00 + Vale transporte + Comissão/ 

Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Telecomunicações

Profissional com experiência em vendas para auxiliar nas rotinas de pós venda 
e E-commerce./ Salário: 1.662,00 + Vale transporte + R$ 250,00 Vale 

Alimentação/ Horário: 07h00 às 16h12 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 11h00 
aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Ferramentas
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65 AG849 Patologista Veterinário Ensino superior SIM

66 AG850 Casal de caseiros Ensino Fundamental SIM

67 AG851 Ensino Fundamental NÃO

68 AG856 Social Media Ensino superior SIM

69 AG857 Secretária Executiva Ensino superior SIM

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$ 2.000,00 (Negociável) / Horário: 44h/ 

Semanais/Segmento Laboratório

Profissional com experiência na função para auxiliar em todas as demandas da 
fazenda, saber trabalhar com trator e máquinas agrícolas e horticultura, desde 

a construção da horta, plantio, manejos, tratos, pulverizações, adubações, 
colheitas, Necessário morar e trabalhar no local.  Propriedade a 15 km de 
Franca/SP. Mulher realizará serviços domésticos, cozinhar e trabalhar na 
horta./ Salário: R$ 1.400,00 (Para cada) + Moradia (água, Luz, internet e 
residência)/ Horário: 07h00 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento: Rural

Tratador de Animais| Equinos 

Profissional para cuidar da higiene e da alimentação dos animais, acompanhar 
produção dos alimentos (ração), realizar treinamento e adestramento dos 

equinos, cuidas das cocheiras e da limpeza do ambiente que os animais 
habitam. Necessário morar e trabalhar no local. Propriedade a 15 km de 

Franca/SP./ Salário: R$ 1.400,00  + Moradia (água, Luz, internet e residência)/ 
Horário: 07h00 às 17h00 / Contrato CLT/ Segmento Rural

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$ 

2.000,00 + Vale transporte/ Horário: 07h00 às 16h30 / Contrato CLT/ Segmento 
Indústria de Calçados

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

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

Diferencial: Inglês fluente/intermediário/ Salário: A combinar/ Horário: 07h00 
às 17h00/  Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados
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70 AG861 Auxiliar Administrativo Ensino médio SIM

71 AG868 Atendente de vendas Ensino médio SIM

72 AG871 Educador(a) Físico Ensino superior NÃO

73 AG877 Auxiliar de Compras Ensino superior NÃO

74 AG883 Casal de Caseiros Ensino Fundamental SIM

75 AG884 Empregada Doméstica| Babá Ensino Fundamental SIM

Profissional com vivência na função, para auxiliar e dar suporte no 
departamento administrativo e financeiro. Necessário conhecimento no Pacote 

Office./ Salário: R$ 1.500,00 / Horário: 07h45 às 18h00/ Contrato CLT/  
Segmento Etiquetas e Adesivos

Profissional com experiência em vendas de produtos financeiros como 
empréstimos e seguros. Diferencial: Conhecimento em crédito consignado. / 

Salário: R$ 1.450,00 + Comissão + Vale Transporte + Vale Alimentação/ 
Horário: 08h00 às 17h30 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 12h00 aos Sábados 

(1 Sábado/mês) / Contrato CLT/ Segmento Financeira

Profissional recém-formado em Educação Física para auxiliar na sala de 
musculação./ Salário: A combinar/ Horário: 16h00 às 22h00 / Segmento 

Academia

Profissional para auxiliar nas rotinas do setor de compras.  Necessário 
formação superior./ Salário: R$ 2.200,00/ Horário: 07h00 às 17h00/ Contrato 

CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Profissionais com experiência na função para realizar os serviços de cuidado, 
reparo, jardinagem, limpeza da piscina e manutenção da casa. Mulher realizará 

tarefas da cozinha , organização interna e limpeza. Propriedade a 5km de 
Franca/SP./ Salário: R$ 1.430,00 (para cada) + Moradia (casa + água e luz)/ 
Horário: Necessário Disponibilidade de Horário/ Contrato CLT/ Segmento 

Residencial

Profissional com experiência na função para realizar os afazeres domésticos e 
auxiliar nos cuidados de uma criança. Residência localizada na vila Santa Cruz.  

Necessário: Disponibilidade para viagens eventuais aos finais de 
semana./Salário: R$ 1.400,00 + Vale transporte/ Horário: 08h00 às 17h00 

/Segmento Residencial
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76 AG885 Ensino superior SIM

77 AG888 Vendedor (a) Ensino médio SIM

78 AG892 Atendente Ensino Fundamental NÃO

79 AG893 Ensino médio SIM

80 AG897 Analista de laboratório Ensino médio SIM

Coordenador de atendimento 

Profissional com experiência na função para coordenar equipe, projetos, 
orientação dos colaboradores e cuidar pela excelência de toda a equipe e 
serviços.  Necessário: Formação superior em Administração, Psicologia ou 
áreas relacionadas. / Salário: R$ 2.400,00 + Vale transporte + Cesta básica/ 

Horário: 10h00 às 19h00 Segunda a Sexta-feira e 09h00 às 13h00 aos Sábados/ 
Contrato CLT/  Segmento Clínica Odontológica

Profissional com experiência em vendas, atendimento ao público e 
conhecimento em informática para realizar vendas, reposição de mercadorias, 
receber do cliente, manutenção e limpeza da loja assim como de seus itens./ 
Salário: R$ 1.557,90 + Comissão/ Horário: 09h00 às 18h00 Segunda a Sexta-

feira e 09h00 às 15h00 aos Sábados / Contrato CLT/ Segmento Joalheria

Profissional para realizar atendimento do balcão, mesas e pedidos para 
retirada./ Salário: R$ 1.585,00 + 290,00 Vale Alimentação/ Horário: 15h00 às 

23h30 (Escala 6x1)/ Contrato CLT/ Segmento Pizzaria

Auxiliar de Atendimento| 
Caixa 

Profissional com experiência em atendimento e caixa./ Salário: R$ 1.500,00 + 
Vale transporte + Restaurante no Local/ Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato 

CLT/ Segmento Distribuidora

Profissional com experiência em laboratório para executar análises físico-
químicas, criticar resultados, evidenciar não conformidades, solucionar 
problemas no processo, preparar amostras para análises, organização e 

limpeza de materiais e vidrarias e auxiliar nas demais rotinas do laboratório. 
Empresa localizada no bairro São Joaquim. Diferencial: Formação Técnica ou 

Superior em Química (com CRQ ativo)/ Salário: R$1.284,00 + Vale transporte/ 
Salário: R$ Aberto  + Vale alimentação (média de R$420,00/mês)/Horário: 

07h00 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Análises Agrícolas
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81 AG898 Auxiliar de produção Ensino médio NÃO

82 AG899 Estoquista Ensino médio NÃO

83 AG901 Estágio em Atendimento NÃO

84 AG904 Ensino médio SIM

85 AG906 Motorista de Carreta 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$ 1.400,00 + Vale transporte/Horário: 07h45 às 

18h00/ Contrato CLT/ Segmento Etiquetas e Adesivos

Profissional para embalar pedidos, montar kits, receber e organizar 
mercadorias, preparar envio de mercadorias e auxiliar nas demandas de 
estoque e expedição. Diferencial: Vivência em estoque/ expedição de E-

commerce. Necessário: Conhecimento em informática/ Salário: R$ 1.664,55 + 
Vale transporte/ Horário: 08h30 às 17h30 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/ 

Segmento E-commerce

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (manhã) para atender telefone, 
agendar pacientes, responder mensagens e demais rotinas relacionadas a 
função. Necessário: Residir na região do Residencial Palermo ou Pulicano/ 
Bolsa: R$ 500,00 + 50,00 de auxílio-transporte/ Horário: 13h30 às 19h30/ 

Segmento Consultório Odontológico

Auxiliar Administrativo| 
Atendimento 

Profissional com experiência na área imobiliária para realizar rescisões 
contratuais e demais rotinas relacionadas a função./ Salário: R$ 1.720,00 + Vale 
transporte + 295,00 Vale Alimentação/ Horário: 08h00 às 18h00/ Contrato CLT/ 

Segmento Imobiliário

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

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

Transportadora
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86 AG907 Repositor Ensino médio NÃO

87 AG908 Auxiliar de Eletrônica Ensino médio SIM

88 AG909 Estoquista Ensino médio SIM

89 AG910 Gerente de Produção Ensino médio SIM

90 AG911 Analista de PCP| Planejador Ensino médio SIM

91 AG913 Empregada Doméstica Ensino Fundamental SIM

Profissional para realizar a reposição de mercadorias nas gôndolas, organização 
das mercadorias nas prateleiras e organização da loja em geral. / Salário: R$ 

1.728,48 + Vale transporte + refeição no local/ Horário: 15h00 às 23h10 
Disponibilidade para escalas 6x1/ Contrato CLT/ Supermercado

Profissional para realizar reparos e consertos de bancada de placas e portão 
automático e demais atividades realizado ao setor. Diferencial: Cursar ou 
recém-formado em Eletrônica/ Salário: R$ 1.500,00 + Refeições /Horário: 

08h00 às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Distribuidora

Profissional com experiência para realizar a organização, reposição do estoque 
e separação de pedidos. Necessário conhecimento no Pacote Office e 

facilidade com sistemas e informática./ Salário: R$ 1.700,00 + vale transporte/
Horário: 08h00 às 17h30 Segunda a sexta-feira e 08h00 às 12h00 aos Sábados 

(alternados)/ Contrato CLT/ Segmento Têxtil

Profissional com experiência em todas as áreas dos processos produtivos e que 
tenha habilidades interpessoais (liderar pessoas). Necessário conhecer todas as 

áreas de produção de calçados. / Salário: R$ 5.900,00 / Horário: 07h00 às 
17h00/ Contrato CLT/  Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função e vivência em Indústria de Calçados. 
Diferencial: Conhecimento em sistema CHB/ Salário: A combinar/ Horário: 

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

Profissional com experiência na função para limpar, cozinhar, lavas roupas e 
passar. Residência localizada no Jardim do Eden. / Salário: R$ 1.500,00 + Vale 

transporte/ Horário: 07h30 às 16h30 /Contrato CLT/Segmento Residencial
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92 AG914 Estágio em Administração NÃO

93 AG915 Estágio em Atendimento NÃO

94 AG917 Analista de importação Ensino superior SIM

95 AG918 Recepcionista Ensino médio SIM

96 AG919 Auxiliar administrativo Ensino médio SIM

Cursando superior ou 
técnico

Cursando Superior/Técnico em Administração/RH ou Contabilidade (Noturno) 
para auxiliar no setor administrativo, contabilidade e financeiro e demais 

rotinas relacionadas a função./ Bolsa: R$ 800,00 + 100,00 Auxílio transporte/ 
Horário: 11h00 às 17h00 (Segunda a Sexta)/  Segmento Posto de Combustível

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do Ensino médio para auxiliar no atendimento ao 
cliente por meio de canais digitais./ Bolsa: R$ 500,00 + 50,00 de auxílio 
transporte/ Horário: 5h/dia Segunda a Sábado/  Segmento E-commerce

Profissional com experiência na função para planejar e acompanhar as 
atividades de importação. Diferencial: Formação superior em Administração, 

Relações internacionais ou áreas correlatas./Salário: R$ 4.000,00 + 500,00 Vale 
alimentação + 500,00 Vale refeição + Assistência médica/ Horário: 08h00 às 

18h00/ Contrato CLT/  Segmento Importadora

Profissional com experiência em atendimento ao público para realizar 
atendimento presencial, por telefone e WhatsApp. Realizar controle de 

serviços, organizar e preencher documentos e demais rotinas relacionadas a 
função. /Salário: R$ 1.500,00 + Comissão + Vale transporte + 300,00 Vale 

alimentação + Assistência médica e odontológica/ Horário: 10h00 às 19h00 
Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 12h00 aos Sábados (alternados)/  Contrato 

CLT/ Segmento Clínica Odontológica

Profissional com experiência na função para auxiliar nas rotinas 
administrativas, realizar orçamentos, checklists, atendimento ao cliente e 

demais rotinas relacionadas ao cargo. / Salário: R$ 1.670,00/ Horário: 08h00 às 
18h00/ Contrato CLT/  Segmento Energia Solar
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97 AG920 Ensino médio NÃO

98 AG921 Ensino médio SIM

99 AG922 Assistente comercial Ensino médio SIM

100 AG923 Representante comercial Ensino médio SIM

101 AG924 Ensino médio NÃO

Auxiliar de Cobrança| 
Financeiro 

Profissional para realizar a cobrança de inadimplentes, registrar informações 
de negociação, controlar planilhas e relatórios de cobranças e realizar 

atendimento aos pacientes. Diferencial: Experiência em cobrança/ Salário: R$ 
1.384,33 + Comissão + Vale transporte + Cesta Básica + Assistência 

Odontológica/ Horário: 09h00 às 19h00 Segunda a Sexta e 09h00 às 13h00 aos 
Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Clínica Odontológica

Auxiliar de Faturamento| E-
commerce 

Profissional com experiência em faturamento e etiquetas de Marketplace 
(Mercado Livre, Shopee, Amazon, Dafiti, Netshoes, Magalu, Americanas, via 

varejo) para auxiliar no faturamento de pedidos, criação de anúncios e demais 
rotinas relacionadas a função. Diferencial: Conhecimento das plataformas 

Ideris e Bling./ Salário: R$ 1.500,00/ Horário: 07h00 às 16h30 Segunda a Sexta-
feira/ Contrato CLT/ Segmento Vestuário

Profissional com experiência na função para realizar vendas de tratamento 
odontológico, atendimento presencial, telefone e WhatsApp, emissão de nota 

fiscal, montagem de pastas e conferência de caixa./ Salário: R$ 1.800,00 
+Comissão + Vale transporte + 300,00 Vale alimentação + Assistência médica e 
odontológica/ Horário: 10h00 às 19h00 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 12h00 

aos Sábados (alternados)/ Contrato CLT/ Segmento Clínica Odontológica

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

Atendente de Vendas| 1º 
Emprego 

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
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102 AG925 Atendente Ensino médio NÃO

103 AG926 Atendente Ensino médio NÃO

104 AG928 Auxiliar de Almoxarifado Ensino médio SIM

105 AG929 Designer de produtos Ensino superior SIM

106 AG930 Assistente de faturamento Ensino médio SIM

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/ Horário: 11:30 às 19h50 / Contrato CLT/ 
Segmento Gelateria

Profissional para realizar atendimento ao cliente, auxiliar nas rotinas gerais da 
gelateria e demais rotinas relacionadas a função./ Salário: R$ 1.585,00 + Vale 
transporte + 200,00 Vale Alimentação/ Horário: 14h00 às 22h20 / Contrato 

CLT/ Segmento Gelateria

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

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

Profissional com experiência na função para 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$ 4.500,00 à 

5.900,00 + Vale transporte / Horário: 07h00 às 17h20 Segunda a Sexta-feira/ 
Contrato CLT/Segmento Indústria de Calçados

Profissional com experiência em faturamento e expedição para auxiliar o 
controle de estoque, expedição de mercadoria, faturamento de notas fiscais (E-

commerce) e revisão de calçados antes da expedição. /Salário: R$ 
1.800,00/Horário: 08h00 às 17h30/ Contrato CLT/  Segmento Indústria de 

Calçados
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107 AG931 Cozinheira| Doméstica Ensino Fundamental SIM

108 AG932 Atendente Ensino médio SIM

109 AG933 Lavador de Auto Ensino médio SIM

110 AG934 Ensino médio SIM

111 AG935 Comprador Ensino médio SIM

Profissional com experiência na função para preparar refeições (Café da 
manhã, almoço e café da tarde), realizar limpeza da cozinha, dispensa, 

armários e geladeira e passar roupas. Residência localizada na região do 
Parque Universitário./ Salário: R$ 1.400,00 + Vale transporte/ Horário: 07h00 

às 16h00/Contrato CLT/Segmento Residencial

Profissional com experiência em atendimento ao cliente, para realizar 
operações de caixa, conferência de vencimento dos produtos, reposição dos 

produtos nas gôndolas, comprometimento com horários designado e 
organização do local de trabalho. Necessário Veículo Próprio/ Salário: R$ 

1.943,16 + Vale transporte + cesta básica + Adicional noturno/Horário: 17h40 
às 02h00 Domingo a Quinta-feira e 19h40 às 04h00 Sexta e Sábado/ Contrato 

CLT/ Segmento Loja de Conveniência

Profissional para auxiliar na limpeza e higienização de auto. / Salário: R$ 
1.300,00 / Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 08h00 às 13h00 

aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Lava Jato

Porteiro | Controlador de 
Acesso 

Profissional com experiência na função para fiscalizar, observar e orientar a 
entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos 

destinatários. Abrir e fechar as dependências do prédio./ Salário: R$ 1.800,00 + 
Benefícios/Horário: Necessário disponibilidade de horário para escalas diurnas 

e noturnas (6x1)/ Contrato CLT/ Segmento Instituição Religiosa

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

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

113 AG937 Camareira Ensino Fundamental SIM

114 AG938 Empregada Doméstica Ensino Fundamental SIM

115 AG939 Estágio em Administração Cursando ensino Superior NÃO

116 AG940 Estágio em Programação Cursando ensino Superior NÃO

117 AG941 Estágio em Administração Cursando ensino Superior NÃO

Auxiliar de Limpeza |Serviços 
Gerais 

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

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

Profissional com experiência em todo o processo de limpeza e organização./ 
Salário: R$1.585,00 + Vale transporte + Cesta básica/Horário: 08h00 às 17h00 

(escala 6x1) /Segmento Hoteleiro

Profissional com experiência na função para limpar, cozinhar, lavas roupas e 
passar. Residência localizada no Jardim do Eden. / Salário: R$ 1.500,00 + Vale 

transporte/ Horário: 07h30 às 16h30 /Contrato CLT/Segmento Residencial

Cursando Superior em Administração, Gestão Empresarial ou áreas 
relacionadas para auxiliar no atendimento ao cliente, rotinas administrativas, 

planilhas de Excel e demais rotinas relacionadas a função./Bolsa: 900,00 + 
100,00 Auxílio transporte/ Horário:6h/dia/ Segmento Tecnologia

Cursando Superior em ADS, TI ou áreas relacionadas para auxiliar no 
desenvolvimento de plataformas de atendimento da empresa, processos 

administrativos e demais rotinas relacionadas a função. Diferencial: 
Conhecimento ou vivência em HTML, php ou flutte/ Bolsa: R$ 1.000,00 + 

100,00 de auxílio transporte/ Horário: 6h/dia/  Segmento Tecnologia

Cursando Superior/ Técnico em Administração ou áreas relacionadas para 
auxiliar no atendimento ao cliente, análise de imóveis que estão em 
negociação, organização dos registros dos imóveis e demais rotinas 

relacionadas a função. / Bolsa: 800,00 + 50,00 de auxílio transporte/ Horário: 
6h/dia/ Segmento Imobiliário
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118 AG942 Estágio em Contabilidade Cursando ensino Superior NÃO

119 AG943 Ensino médio SIM

120 AG944 Gerente Ensino médio SIM

121 AG945 Vendedor (a) Ensino médio SIM

122 AG946 Atendente de E-commerce Ensino médio SIM

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

Entidade Filantrópica

Assistente de Departamento 
Pessoal 

Profissional com experiência em ponto eletrônico, conferência de folha de 
pagamento e encargos, férias, 13º salário e demais rotinas do setor. Necessário 

conhecimento no Pacote Office./Salário: R$ 2.078,00 + Vale transporte + 
Refeição no local + Seguro de Vida/ Horário: 08h00 às 18h00  Segunda a Sexta-

feira/ Contrato CLT/ Segmento Supermercado

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

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

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

disponibilidade de horário/ Contrato CLT/  Segmento Restaurante
Profissional com experiência em vendas e com facilidade em metas para 

realizar atendimento ao cliente presencial e por telefone, apresentação dos 
produtos e esclarecimento de dúvidas. Captação de clientes e divulgações em 
redes sociais, auxilio no atendimento pós venda (embalagem, emissão de NF e 
reposição do produto em loja) e organização e limpeza das vitrines./ Salário: R$ 
1.808,75 + Comissão + Vale transporte / Horário: Disponibilidade para horários 

do Shopping/ Contrato CLT/ Segmento Moda Íntima

Profissional com experiência em atendimento ao cliente por canais digitais e 
vendas. Diferencial: Experiência no software Zendesk/ Salário: R$ 1.800,00 + 
Cesta Básica + assistência médica/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato 

CLT/ Segmento Indústria de Calçados
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123 AG947 Expedidor Responsável Ensino médio SIM

124 AG948 Prenseiro Ensino Fundamental SIM

125 AEC26 Televendas Ensino médio SIM

126 AEC27 Estoquista Ensino médio NÃO

127 AEC31 Auxiliar de limpeza Ensino médio SIM

Profissional com experiência em expedição para gerir equipe, liderar o setor, 
desenvolver procedimentos dentro do setor, auxiliar a equipe para suas 

funções, controlar entra e saída de mercadoria, realizar toda identificação de 
material para transportadora e despachar mercadorias em tempo hábil. 

Empresa localizada no Jardim Paulistano/ Salário: R$ Combinar/Horário: 08h00 
às 18h00 (Segunda a Sexta)/ Contrato CLT/ Segmento Distribuidora

Profissional com experiência na função. Empresa localizada no D. 
Industrial./Salário: A combinar/ Horário: Segunda a Sexta-feira (necessário 

disponibilidade para turnos)/ Segmento Borracha

Área: cosméticos. 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, 

dar suporte ao cliente via telefone sobre pedidos, notas fiscais e entregas. 
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com 

televendas/telemarketing ativo. Benefícios: salário R$1.662,00 + Premiação por 
metas (entre R$ 300,00 a 400,00).

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

atividade é provável que tenha que carregar caixas pesadas. Requisitos: Ensino 
Médio Completo. Benefícios Além do salário de R$1.662,00 existe uma 
premiação de até R$ 450,00 vinculada à indicadores de produtividade.

Área: setor administrativo e copa. Horário: de segunda à sexta , das 8:00 às 
18:00. Funções: limpeza do local e serviços de copa (café, sucos, etc). Ambiente 
de escritório (espaço grande). Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência 

com Limpeza. Salário: R$1.662,00
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128 AEC36 Auxiliar de limpeza Ensino médio SIM

129 AEC39 NÃO

130 AEC40 Estagiário de Ensino Médio Cursando o Ensino Médio NÃO

131 AEC52 Vendedora interna Ensino médio SIM

132 AEC53 Ensino superior ou técnico SIM

Clínica de estética. Horário:Segunda-feira à sexta-feira -7:00 às 16:00 horas. 
Sábado - 7:00 às 11:00 horas. Funções: realizar a limpeza de todo o ambiente 

(interno e externo). Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com 
limpeza e organização. Benefícios: salário R$1.500,00 + Cesta Básica no valor 

de R$ 88,00 + VT R$ 180,00.

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.

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

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

vinculada à indicadores de produtividade. valor a combinar.

Vagas diversas para escritório 
de contabilidade 

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

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

Ciências Contábeis ou curso tecnólogo em área correspondente. Benefícios: 
salário à combinar.
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133 AEC57 Vendedor (a) Ensino médio SIM

134 AEC59 Atendente em cafeteria Ensino médio NÃO

135 AEC63 Operador (a) de caixa Ensino médio SIM

136 AEC64 Vendedor (a) Ensino médio SIM

Loja de calçados conforto. Horário: Segunda à sexta - das 9:00 às 18:00 H e 
Sábado - das 9:00 às 15:00 H. Funções, atendimento ao cliente, fechamento de 

venda no caixa, organização e limpeza da loja-vitrine-estoque, embrulhar o 
produto para presente, embrulhar produtos do e-commerce. Requisitos: 

Ensino Médio Completo; Experiência com vendas. Benefícios: comissão por 
atingimento de metas.

Loja de chocolates. Horário: Segunda à sexta - 9:00 AS 18:00 H e Sábado - 9:00 
AS 15:00 H. Funções: Atendimento de mesas, organização da loja e preparação 

geral de cafeteria Requisitos: Ensino Médio Completo; Não é necessário ter 
experiência prévia, mas é importante ter boa comunicação, cordialidade, 

proatividade e gostar do atendimento ao público. Benefícios: Vale Refeição + 
Vale Transporte.

Loja de brinquedos. Horário - Vaga no shopping - 13:30 às 22:00 horas ** 44 
horas semanais (folgas conforme escala - trabalha 2 domingos e folga 1) 

Funções: Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência como vendedora 
superior a 1 ano. Benefícios: R$250,00 de ajuda de custo + quebra de caixa. 

Horário - Vaga no shopping - 13:30 às 22:00 horas ** 44 horas semanais (folgas 
conforme escala - trabalha 2 domingos e folga 1) Funções: atender todos os 

clientes que entram na loja, atuando como vendedora; Fazer pacotes de 
presentes. Ser responsável pela limpeza e organização de seu setor, 

previamente atribuído. Na ausência da caixa, realizar vendas e trocas na loja. 
Repor os produtos de sua sessão quando houver estoque, etc. Requisitos: 
Ensino Médio Completo; Experiência como vendedora superior a 1 ano. 

Benefícios: R$250,00 de ajuda de custo + comissão sobre vendas.
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137 AEC65 Gestor de e-commerce Ensino superior SIM

138 AEC71 Açougueiro Ensino médio SIM

139 AEC77 Ensino médio SIM

Horário: segunda à sexta - das 8:00 às 18:00 horas. Funções: Gerenciar equipe 
comercial e operacional de e-commerce, definir campanhas comerciais para e-
commerce e de CRM junto com o setor de Marketing, acompanhar e analisar 

métricas e resultados, gestão do processo operacional de entrega dos pedidos 
e negociações de fretes, controle do estoque, calendário comercial, análise de 

mercado, planejamento estratégico para o comercial em conjunto com a 
diretoria., gestão de indicadores de comércio eletrônico. Requisitos: 
Experiência com gestão de equipe e de e-commerce (estratégico e 

operacional); Conhecimento amplo em tecnologia de e-commerce e seus 
processos; Domínio de técnicas de SEO (Search Engine Optimizatio, 

programação para Sites de Busca) e domínio das técnicas de gestão de 
campanhas de links patrocinados. Domínio do Analytics.; Conhecimento em 

MKT Digital, Google ADS e Facebook ADS e plataformas de marketplace; 
Graduação em MKT Digital, Gestão Administrartiva, Gestão em E-commerce.

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

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

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

TRANSPORTE.

Vendedor(a) Loja de 
Brinquedos 

Horário - Vaga no shopping - 13:30 às 22:00 horas ** 44 horas semanais (folgas 
conforme escala - trabalha 2 domingos e folga 1) Funções: atender todos os 

clientes que entram na loja, atuando como vendedora; Fazer pacotes de 
presentes. Ser responsável pela limpeza e organização de seu setor, 

previamente atribuído. Na ausência da caixa, realizar vendas e trocas na loja. 
Repor os produtos de sua sessão quando houver estoque, etc. Requisitos: 
Ensino Médio Completo; Experiência como vendedora superior a 1 ano. 

Benefícios: R$250,00 de ajuda de custo + comissão sobre vendas.
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140 AEC80 Comprador(a) Ensino médio SIM

141 AEC81 Assistente Financeiro Ensino médio SIM

142 AEC84 Vendedor(a) Ensino médio SIM

143 AEC86 Ensino   Médio SIM

Área: indústria. Horário: de segunda a sexta - 7:30 às 17:30 h. (mas pode-se 
negociar uma carga horária menor) Salário: a negociar. Funções: rotinas de 

compras, negociação de preços e prazos, controle de estoque, 
acompanhamento do planejamento de produção, etc. Local de trabalho: 

Distrito Industrial Requisitos: Ensino Médio Completo; Desejável Graduação em 
Administração, Ciências Contábeis ou área relacionada.; Necessário 

experiência na função.

Área: indústria. Horário: de segunda a sexta - 7:30 às 17:30 h. Funções: rotinas 
de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, controles por 

planilhas, etc. Local de trabalho: Distrito Industrial. Requisitos: Ensino Médio 
Completo; Desejável Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou área 
relacionada.; Necessário experiência na função. Benefícios: Salário inicial de R$ 

2100,00 com possibilidade de evolução para o cargo de Analista e reajuste 
salarial.

Loja de calçados conforto em Franca busca profissional para realizar 
atendimento ao cliente e vendas: Atendimento presencial, apresentação dos 
calçados e finalização da venda; Acompanhamento e atendimento através de 
redes sociais. Horários por escala sendo 6 horas diárias. Segunda a sábado: (é 
feito um rodízio de horários) Manhã: 09h às 15h Tarde: 14h às 20h Domingos: 

14h às 20h. Requisitos: Necessário disponibilidade de horários; Desejável 
vivência anterior com vendas e metas. Benefícios: Fixo + 1,5% de comissão 

sobre as vendas + Premiações por metas atingidas + Vale-Transporte

Auxiliar de vendas 
temporário 

Loja de roupas. Horário de segunda à domingo: das 14:00 às 22:00 horas -
Horário comercial especial para Natal. Local: Av Major Nicácio. Funções: 

atendimento ao cliente e auxilio a outras funções necessárias, como estoque, 
reposição, etc. Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com vendas. 

Benefícios: Vale transporte.
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144 AEC87 Vendedora temporária Ensino médio SIM

145 AEC89 Ensino médio SIM

146 AEC90 Assistente de TI Ensino superior SIM

147 AEC92 Ensino médio SIM

Horário de segunda à domingo: das 14:00 às 22:00 horas - Horário comercial 
especial para Natal. Local: Av Major Nicácio. Funções: venda para o cliente 
presencial, organização da loja, atendimento ao cliente. Requisitos: Ensino 

Médio Completo; Experiência com vendas. Benefícios: Vale transporte + 
premiação por metas.

Sac e expedição – 
ecommerce

Segunda a sexta, das 8h as 18h. Expedição de pedidos, atendimento ao cliente 
em todas as redes sociais e no showroom, contagem de estoque, cadastro de 
produtos, emissão de nfs nas plataformas Bling e Irroba, monitoramento do 

site em geral. Requisitos: Experiência em função similar; Ensino Médio 
completo; Otimismo, pró atividade, dinamismo e comprometimento. 

Benefícios: Vale Transporte

Horário: de segunda a sexta-feira das 7:30 às 17:30. Funções: 
Manutenção/instalação de equipamentos e rede, treinamento de usuários, 

contatar fornecedores para assistência técnica, realizar backups e outros 
procedimentos de segurança. Requisitos: Graduação em: Ciências da 

computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tec da Informação / 
Afins. Requer: Conhecimento em redes de computadores cabeadas e sem fio 

para instalação e manutenção; o Conhecimento em hardware para 
manutenção; Conhecimento nos sistemas operacionais: Windows 11 para 
manutenção e instalação de e-mails, de impressoras, e redes; Desejável 

conhecimento em MAC OSX, Linux, Android, IOS; Conhecimento em Inglês / 
Disponibilidade para viagens. Experiência na função. Benefícios: Vale 

Transporte + Ass. Médica

Backoffice 
administrativo/faturamento 

Área: cosméticos. Horário: Segunda à sexta das 8:00 às 18:00 - Sábado: 9:00 às 
13:00 hrs (alternado). Funções: auxiliar em atividades administrativas do setor 

comercial, como: atendimento a fornecedores e revendedores, assistência 
para vendas diretas, emissão e análise de relatórios, etc. Requisitos: Ensino 

Médio Completo; Experiência com rotinas administrativas e EXCEL. Benefícios: 
Premiação por produtividade.
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148 AEC94 Gerente Ensino médio SIM

149 AEC96 Ensino superior SIM

150 AEC97 Consultora de vendas Ensino médio SIM

151 AEC98 Auxiliar fiscal Ensino médio SIM

Quiosque de açaí. Horário de Shopping - Folgas por escala. Local: Shopping. 
Funções: abastecer o quiosque com produtos, gerenciar os funcionários, 

atendimento ao público, controle do caixa e estoque. Requisitos: Ensino Médio 
Completo; Carro próprio; Experiência em gerenciar equipe e atendimento ao 

público. Benefícios: Reembolso do combustível.

Assistente de 
desenvolvimento/ 

treinamento 

Horário: de segunda a sexta das 8:00 às 18:00 (precisa de disponibilidade de 
horários). Funções: Levantar as demandas de treinamento conforme a 

necessidade da empresa; Avaliar os treinamentos a serem aplicados de acordo 
com os indicadores de desempenho existentes; Definir fontes de mensuração 
de resultados; Ministrar e facilitar treinamentos Aplicar avaliações necessárias 

para gerar dados em relação ao conteúdo ministrado; Analisar dados das 
avaliações de assimilação e feedbacks recebidos e ações necessárias para 

melhoria; Avaliar evolução dos indicadores de performance que geraram a 
necessidade do treinamento;Sustentação de Campanhas de Capacitação; 

Preparar materiais específicos para treinamento de Novas Parcerias; 
Requisitos: Graduação em Psicologia, Administração ou Recursos Humanos; 
Experiência com treinamento de equipe, PDI, avaliação de desempenho, etc. 

Benefícios: 50% convênio médico.

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 telefone, redes sociais e presencialmente. Requisitos: Ensino 

Médio Completo; Experiência com vendas superior a 1 ano. Benefícios: Vale 
Refeição R$ 20,00 ao dia útil.

Área: industrial. Horário: Segunda À sexta, das 7:30 às 17:30 h. Funções: Auxilia 
na emissão e lançamento de notas fiscais e Emissão de Notas de 

Transferência.Cadastro de itens, conferências de dados e pedidos de compras, 
classificação de CFOP, retençãode imposto e lançamentos de Notas Fiscais e 

Fretes de fornecedores no sistema. Requisitos: Ensino Médio Completo; 
Desejável curso superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis; 
Experiência na função superior a 1 ano. Benefícios * Sem benefícios, apenas 

salário.
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152 AEC99 Ensino médio SIM

153 AEC101 Gerente Ensino superior SIM

154 AEC104 Cursando ensino Superior NÃO

155 AEC105 Vendedora/e-commerce Ensino superior ou técnico SIM

156 AEC106 Programador de Full Stack Cursando ensino Superior SIM

Auxiliar administrativo para 
financeiro 

Segunda a Sexta: 07:10 AS 12:00 / 13:00 AS 17:00. Funções: realizar rotinas 
básicas de financeiro. Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência na 

função. Experiência com Excel. Benefícios: 315,00 VALE ALIMENTAÇÃO e VALE 
TRANSPORTE

Agência bancária. Horário: 8:00 as 17:30 h. Funções: Comercializar produtos e 
serviços financeiros; implementar processos; gerenciar pessoas; traçar planos e 
ações para produtos e sua comercialização; divulgar e consolidar informações, 

normas e procedimentos, campanhas de vendas e conduzir reuniões. 
Requisitos: Graduação em administração, contábeis, economia, gestão 
financeira ou áreas afins; CPA 10 ou 20; Carro próprio; Experiência no 

segmento. Benefícios: salário + Variável de 55% do salário + Vale alimentação: 
1.212,00 - previdência: 1 para 1 limitado a 6% salário, bolsa de estudos 

conforme politica, auxilio creche ate 6 anos 289.65

Assistente Administrativo 
PCD 

Área: banco. Rotinas administrativas de banco. ** Vaga para PCD ** 
Requisitos: Cursando AD, Contabilidade, ou área relacionada. Benefícios: VA 

1655,00 + Plano de Saúde + Seguro de Vida

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

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

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

Trabalho presencial, de segunda a sexta das 8:00 as 18:00. Funções: Auxiliar na 
análise, documentação, programação (sistema PHP como principal) e testes de 
sistemas. Auxiliar na elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. Requisitos: 
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
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157 AEC107 Ensino superior ou técnico SIM

158 AEC108 Vendedora(o)/Caixa Ensino médio SIM

159 AEC109 Assistente Financeiro Ensino médio SIM

160 AEC110 Auxiliar de Cozinha Ensino médio SIM

Assistente de Departamento 
Pessoal 

Comércio. Horário: de segunda à sexta, das 8:00 às 18:00. Funções: rotinas 
básicas de Departamento Pessoal. Requisitos: Graduação em RH ou curso 

técnico na área; Experiência na função.

Área: motos. SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 18:00. SÁBADO 8:00 AS 13:00. 
Funções: ATENDIMENTO DE CLIENTE, VENDA DIRETA,CADASTRO DE FICHAS NO 
SISTEMA DO BANCO. Requisitos: Ensino médio completo; Experiência anterior; 
Diferencial: CNH. Benefícios: salário + Premiação (R$200,00); Vale transporte

Horário: de segunda à sexta - 09h00 as 19h30 . Funções: Fluxo de caixa, 
conciliação de extratos bancários, negociação com fornecedores, contas a 

pagar e receber, etc. Requisitos: Ensino Médio Completo; Desejável graduação 
em Administração, Finanças, Contábeis. ou área afim; Experiência com rotinas 
financeiras; Experiência com Excel de intermediário para avançado (fórmulas, 

tabela dinâmica, etc). Benefícios: Vale Refeição: R$ 26,00 ao dia

Área: restaurante. Horários: Segunda à sexta feira - 8:40 às 17:00 horas (com 1 
hora de almoço). Funções: A) Limpeza e organização do posto de trabalho; B) 
Executar check list de início de turno; C) Produzir pré preparos e pedidos; D) 

Executar todas as rotinas de organização, limpeza e padronização de geladeira 
e freezer; E) Lavar utensílios, louça e limpeza do ambiente; F) Executar rotina 

de organização e limpeza de equipamentos conforme planejamento; G) 
Realizar inventário dos utensílios e materiais conforme procedimento 

estabelecido; H) Executar check list de encerramento de turno. Requisitos: 
Ensino Médio Completo; Desejável experiência em cozinha, mas não é 

requisito obrigatório. Benefícios: VA de R$ 290,00  + VT R$ 10,00 ao dia + 
Bonificação mensal



https://forms.gle/qSyFBYYbAc2pmiDt8
14/12/2022

14/12/2022

161 AEC111 Recepcionista de Hotel SIM

Oportunidades na região de Ituverava/SP

162 AG660 Nível Técnico SIM

163 AG686 Ajudante de Meio Ambiente Ensino   Médio SIM

Oportunidades na região de Patrocínio Paulista/SP

Cursando ensino Superior 
ou técnico

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).

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
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164 AG662 Designer Gráfico Júnior  Nível Técnico SIM

Oportunidades na região de Claraval/MG

158 AG903 Casal de Caseiros Ensino médio SIM

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

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

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