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1 AF110 163-Consultor de Vendas    Ensino médio Sim

2 AG243    Ensino médio Sim

3 AF115 155-Vendas    Ensino médio Sim

4 AF116 154-Vendedor(a)    Ensino médio Sim

5 AF117 152-Auxiliar Administrativo Ensino superior Sim

6 AF118 151-Analista de Marketing Ensino superior Sim

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

Controlador de mercadorias 
e estoque

Profissional com experiência na função para realizar controle do almoxarifado, 
cargas e atendimento ao cliente/ horário: 08h00 às 11h00 / 16h00 às 22h00  
(segunda a sexta-feira) e 08h00 às 11h00 (aos sábados)/ contrato: CLT/ 
Segmento Agência de viagens)

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

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor em uma loja 
automotiva, onde estará executando as seguintes atividades, atendimento ao 
cliente na loja, gestão de agenda, fechamento de vendas, gestão de caixa da 
loja, pós venda. Necessário ter experiência em vendas, conhecimento sobre 
carros, será um diferencia ter experiências com vendas no ramo automotivo, 
possuir conhecimento com o pacote office.  Horário de trabalho: Segunda até 
Sexta-feira das 08h:00m até as 18h:00m  Aos sábados das 08h:00m até as 
12h:00m.
Buscamos um(a) profissional, para estar atuando como auxiliar administrativo 
em uma cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, irá 
organizar as contas a pagar e receber, entre outros trabalhos administrativos 
que cabe a área. Necessário possuir experiência anterior na área administrativa 
e ter domínio do pacote office.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista de marketing em uma 
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, realizará a gestão 
das redes sociais, fará criações de artes, também a analise do desenvolvimento 
das redes sociais e entre outras atividades que cabe a área. Necessário ser 
graduado ou estar cursando faculdade de marketing, ou cursos voltados a 
comunicação, possuir experiência anterior com marketing digital, ter 
conhecimento com a área comercial é um diferencial. 
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7 AG245 Auxiliar de Designer Gráfico Ensino  Médio Sim

8 AF126 Doméstica com Pratica Ensino  Médio Sim

9 AF127 Ensino  Médio Sim

10 AF128 Operador de Telemarketing Ensino  Médio Sim

11 AG33 Auxiliar de Protético Ensino superior Sim

12 AG34 Curso de TSB Sim

13 AF137 Ensino superior Sim

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

15 EF17 Ensino médio Sim

16 EF18 Ensino Médio Sim

17 EF19  Área Fiscal Ensino médio Sim Conhecimento geral na área 

18 AG130 Vendedor(a) Ensino médio Sim

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

Profissional com experiência na função e conhecimento na ferramenta Corel 
Draw/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Segmento de Etiquetas e Adesivos) 
Profissional com prática em rotinas domésticas, atenciosa e detalhista  Para 
trabalhar de segunda às sextas-feiras das 7 às 15h

17115 – Lavadeira ou 
Lavanderia

Profissional com experiência em lavar e passar roupas, principalmente de cama 
e mesa.  Responsável, dinâmica e pró ativa  Horário: de segunda à sábado das 
8h às 17h

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

Profissional com vivência na função/ Necessário: possuir curso ou cursar 
atualmente/Segmento Clínica Odontológica

Auxiliar de Técnica de Saúde 
Bucal

Profissional com experiência, para auxiliar em cirurgias, esterilização, raio x, 
entre outras funções pertinentes a função/ ter o curso de TSB/Clínica 
Odontológica

JC Assistente Administrador 
Junior

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

Vendedor(a) de Loja 
(Shopping)

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

Vendedor(a) de Loja (Moda 
feminina)

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

Profissional com experiência, realizará vendas para fábrica de móveis 
planejados/ Segmento fábrica de móveis planejados)
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23 EF8 Digital Place Sim

24 EF12 Montador Óptico Ensino Fundamental Sim

25 SJ01 Motorista Ensino Médio Sim

26 SJ02 Mecânico Ensino Médio Sim

27 SJ03 Auxiliar de Mecânicos Ensino Médio Sim

28 SJ04 Lavador Ensino Médio Sim

29 AF174 172-Auxiliar de Produção Ensino Médio Sim

30 LS01 Vendedor Externo Ensino Médio Sim

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

32 LS03 Ensino Médio Sim

33 LS04 Sim

34 EF35 Assistente Comercial Nível Superior Sim

35 EF36 Social média Ensino superior Sim

36 EF37 Vendedora de Loja Ensino Médio Sim

Cursando Ensino Superior e 
Cursando Ensino Técnico

Que esteja cursando ensino superior ou técnico Administração de Empresas, 
Marketing, Publicidade e Propaganda e áreas afins diferencial:Excel 
Intermediário
 Experiência anterior em montagem - Conhecimento dos processos básicos da 
montagem - Saber operar lensometro - Saber realizar consertos em óculos e 
armações
Requisitos: Curso De Transporte Coletivo. Habilitação/E. Disponibilidade De 
Horário 
Conhecimento Em Linha Pesada Mercedes Bens . Habilitação D/E;  
Comunicativo;  Disponibilidade de horário;  Sexo Masculino.
Disposto a aprender a função;   Comunicativo e proativo;   Disponibilidade de 
horário; Sexo Masculino.
Disposto a aprender a função; Comunicativo e proativo; Disponibilidade de 
horário; Sexo Masculino. 

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

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

Vendedor 
Técnico(TI/Telecom)

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

Coordenador 
Comercial(trainee)

 Superior em 
/ou,Administração, 

Marketing, Economia, 
Publicidade e  Propaganda.

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

Experiência na Área Comercial,Habilidades no Excel(intermediário)residir em 
Franca ou Brodowski.
Buscamos profissional proativo, dedicado, focado com experiência em SEO, e-
mail marketing, landing pages, análise dentre outras atividades do setor no 
ramo de E-commerce (Marketplaces, site...). Ter conhecimento em RD Station, 
plataformas como VTEX será um diferencial.
Buscamos profissional com experiência comprovada com atendimento ao 
cliente presencial, online via WhatsApp, Instagram, organização e limpeza do 
estoque e da loja e demais atividades do setor. Conhecimento em redes sociais 
será um diferencial.
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37 EF38 Sim

38 EF39 Auxiliar de Produção Ensino Médio Sim

39 EF40 Sim

40 EF41 Ensino superior Sim

41 EF42 Ensino médio/Técnico Sim

42 EF43 Vendedor(a) Externo Ensino Médio Sim

43 EF44 Designer Gráfico Ensino Superior/Técnico Sim

44 EF45 Sim

45 EF46 Assistente de PCP Ensino Médio Sim

46 EF47 Consultor(a) Óptico Sim

47 EF48 Consultora Óptica Ensino Fundamental Sim

Gerente de Loja(Moda 
Feminina)

Ensino Superior ou 
Cursando

Buscamos profissional com experiência comprovada com supervisão, 
treinamento de equipe, comprometida com metas, atendimento ao cliente 
presencial, online via WhatsApp, Instagram, organização e limpeza do estoque 
e da loja e demais atividades do setor. Conhecimento em redes sociais será um 
diferencial.
Buscamos profissional proativo, dinâmico, comprometido, para trabalhar em 
uma empresa situada no Distrito Industrial. Necessário ter disponibilidade de 
horários.

Auxiliar Fiscal(Escritório 
Contábil)

Ensino Superior ou 
Cursando

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

Analista Fiscal(Escritório 
Contábil)

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

Técnico Instalação em 
Segurança Eletrônica

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

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

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

Auxiliar 
Administrativo/Financeiro

Ensino Superior ou 
Cursando

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

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

Ensino Fundamental 
Completo

Experiência no ramo Ótico experiência com vendas conhecimento de lentes e 
armações conhecimento de grifes/ Facilidade com equipamentos tecnológicos 
(computador, tablet e afins) 
Experiência no ramo Óptico experiência com vendas saber trabalhar com 
metas/ Conhecimento em lentes e armações
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48 AF175 177-Assistente Comercial Ensino Médio Sim

49 AF176 176-Marketing Cursando Superior Sim

50 AF177 175- Departamento Pessoal Ensino  Médio Sim

51 EF49 Social Mídia Não

52 EF50 Designer Gráfico

53 AF178 180- Secretária Ensino  Médio SIM

54 AF179 Ensino Médio SIM

55 AF180 179-Vendedor de Consórcio Ensino  Médio SIM

Buscamos um profissional, para atuar como assistente comercial em loja de 
revestimento, onde estará executando as seguintes atividades, suporte aos 
clientes, atendimentos e serviços gerais das lojas. Será um diferencial se estiver 
graduando em engenharia civil.
Buscamos um(a) profissional, para atuar no marketing de uma loja, onde estará 
executando as seguintes atividades, planejamento de redes sociais, criação de 
conteúdo, fotografia de produtos, auxílio em investimentos de divulgação no 
google, criação de artes para vitrines e site.  Necessário estar cursando 
faculdade de publicidade e propaganda.
Buscamos um(a) profissional, para atuar na área de departamento pessoal em 
um escritório de contabilidade, onde estará cuidando de toda a rotina do 
departamento pessoal desse escritório.  Necessário possui experiência na área 
de departamento pessoal em escritório de contabilidade.

Ensino Superior Ou 
Cursando Ensino Superior

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

Ensino Superior Ou 
Cursando Ensino Superior

Estudante dos cursos de publicidade ou design gráfico;  - Conhecimento em 
programas photoshop, ilustrador ou coreldraw;  - Noção em diagramação e 
desenvolvimento de projetos gráficos;  - Criatividade e bom relacionamento em 
equipe;    
Buscamos um(a) profissional, para atuar como secretária em uma escola de 
música, onde estará realizando as seguintes atividades: atendimento em geral, 
atendimento da secretária e da cantina da escola, dar suporte aos alunos e aos 
pais dos mesmo, realizará e receberá as matrículas de novos alunos, também 
irá manter a organização dos ambientes. Necessário possuir boa comunicação, 
experiência com o Pacote Office e atendimento ao público.

Auxiliar de serviços gerais - 
Cozinha/Hotel 

Empresa de hotelaria, contrata profissional para a área de alimentação.  A 
profissional ajudará na cozinha com os preparativos dos pratos, colocação e 
reposição dos mesmos na pista e nas mesas e atendimento geral dos hospedes.  
É necessário ter noção para fazer pães caseiros, bolos , tortas e outros  Pessoa 
dinâmica, com perfil pró- ativo e simpática.
Buscamos um(a) profissional, para atuar com vendas de consórcio, em um 
escritório de consultoria financeira, onde estará fazendo as seguintes 
atividades, prospecções de novos clientes, vendas internas e externas e analisar 
taxas de crédito. Necessário possuir experiência com vendas, CNH e será um 
diferencial ter conhecimentos com consórcios.
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56 AF182 Ensino Médio SIM

57 AG291 Gerente de Vendas Ensino superior SIM

58 AF200 192- Atendente Ensino Médio SIM

59 AF201           195 – Auxiliar  Fiscal        Ensino SIM

60 AF202 Auxiliar De Serviços Gerais Ensino Médio SIM

61 AF205 190-Prestador De Serviço Ensino   Médio SIM

173-Departamento 
Societário

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

Profissional com experiência na função para realizar gestão de equipe de 
recepção e vendas, supervisionar o trabalho realizado através de CRM e cuidar 
de todos os procedimentos relacionados ao setor comercial. Necessário 
formação superior  e habilidade com vendas e negociação.  Horário: 09h00 às 
13h00 e 15h00 às 21h00/ contrato CLT/ Segmento Academia) 

Buscamos um (a) profissional, para atuar em um empresa de jardinagem, onde 
realizará as seguintes atividades: atendimento presencial, atendimento 
telefônico e atendimento de Whats App. Necessário ter experiência em vendas, 
caixa, ensino médio completo, habilidades com informática e flexibilidade de 
horário.  Horário de trabalho:  Segunda até Sexta-feira: 08h:00m até as 
18h:00m.  Sábados: 09h:00m até as 13h:00m.
Buscamos um(a) profissional, para atuar em um escritório de contabilidade, 
como auxiliar fiscal, onde realizará as seguintes atividades: Lançamentos de 
notas fiscais, organização de arquivos físicos e digitais, atendimento ao cliente, 
entre outras funções que cabe a vaga. Necessário experiência com rotinas de 
escritório.
Auxiliar de serviços gerais, com experiência no cargo, irá executar os serviços de 
limpeza em geral, organização, higienização e conservação do espaço do 
escritório, copa e cozinha, coletando lixos, higienização dos banheiros, preparo 
de cafés e chás. Será responsável pelo bom atendimento ao cliente interno, 
servindo as reuniões e auxiliando na organização dos espaços utilizados para 
reuniões e eventos.

Que tenha ensino médio completo, boa comunicação, ser proativa, atenciosa, 
discreta, organizada e bom relacionamento interpessoal.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como representante comercial em 
uma empresa de consórcios, onde realizará as seguintes atividades: vendas de 
consórcios para casas, carros, motos e caminhões. Necessário possuir 
experiência em vendas, possuir MEI, pois irá trabalhar com prestação de serviço 
diante lançamento de Nota Fiscal.  Horário:   Será um horário flexível, de acordo 
com o que for combinado com a empresa.
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62 AF206 187-Auxiliar De Produção Ensino Médio SIM

63 AF207  Cursando Ensino  Médio Não

64 AF208 SIM

65 AF209 192-Atendente Ensino Médio SIM

66 AF210 Ensino superior SIM

67 AF211 Auxiliar De Serviços Gerais Ensino médio completo SIM

68 AF212 Ensino Fundamental Não

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

194-Jovem Aprendiz Na Área 
De Atendimento

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

193-Estagiário Em Designer 
Gráfico

 Cursando Faculdade de 
Designer 

Buscamos um(a) profissional, para atuar na ajuda de criação de artes, como 
estagiário em designer gráfico em uma empresa de marketing digital, onde 
realizará as seguintes atividades: Auxiliará na criação de arte dos cliente da 
empresa.
Buscamos um (a) profissional, para atuar em um empresa de jardinagem, onde 
realizará as seguintes atividades: atendimento presencial, atendimento 
telefônico e atendimento de WhatsApp. Necessário ter experiência em vendas, 
caixa,  habilidades com informática e flexibilidade de horário.

191-Coordenador Financeiro 
E Contábil

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

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

186-Operador De Injetora 
Rotativa

Buscamos um(a) profissional, para atuar como operador de injetora rotativa, 
em fábrica como segmento de solados, onde estará executando as seguintes 
atividades: trabalhará em dupla com o encarregado da maquina auxiliando ele 
no processo de colocação de materiais e retirada dos produtos da máquina. 
Não é necessário ter experiência , mas se possuir conhecimentos com linha de 
produção será um diferencial.
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69 AF213 185-Vendedor(A) Ensino  Completo SIM

70 AF214 183-Gestor De Qualidade Ensino superior SIM

71 AF215 181-Auxiliar De Laboratório Ensino superior Não

72 AF216 182-Analista  Fiscal Ensino  Completo SIM

73 AF217 Ensino  Completo Não

74 EF52 Consultora Óptica Ensino Fundamental SIM

75 AF218 Ensino Médio Não

76 AF219 197 Auxiliar de Pesponto Ensino Médio SIM

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor(a) em uma loja de 
joias, onde estará fazendo as seguintes atividades: vendas de produtos de 
forma online e entre outras demandas que cabe a área. Necessário possuir 
experiência em vendas de pelo menos dois anos, disponibilidade de horário, ser 
comunicativa e proativa.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como gestor de qualidade em uma 
fábrica de componentes de borracha, onde estará realizando as seguintes 
atividades: análise geral da qualidade, análise dos produtos acabados, análise 
geral da produção e entre outras atividades que cabe na área. Necessário 
possuir graduação em engenharia de produção, se possuir experiência na área 
será um diferencial.
Buscamos um(a) profissional, para atuar em uma empresa de seguimento de 
componentes de borracha, como auxiliar de laboratório, onde estará 
executando as seguintes atividades: Testes: viscosidade, alongamento, ruptura, 
abrasão, dureza. Necessário possuir curso técnico na área química, mas não é 
necessário possuir experiência anterior na área.
Buscamos um(a) profissional, para atuar na área fiscal em escritório de 
contabilidade, onde cuidará de toda a parte fiscal. Necessário experiência 
anterior na área em escritório de contabilidade.

178-Assistente De E-
Commerce

Buscamos um(a) profissional, para atuar como assistente de e-commerce, onde 
estará fazendo as seguintes atividades, emitir notas ficais, emitir etiquetas, 
embalar os produtos, cuidar do estoque e da organização do ambiente. 
Necessário entender de vendas, habilidade com o Pacote Office.
 Experiência no ramo ótico experiência com vendas conhecimento de lentes e 
armações.

 198 Atendente de E-
commerce 

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

Buscamos um (a) profissional, para atuar como auxiliar de pesponto em um 
fábrica de componentes automotivos, que realizará as seguintes atividades: 
Pespontar peças do volante e seguir ele para a linha de produção. Necessário 
possuir experiência com o pesponto e passar viés. 
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77 AF220 196 Auxiliar de corte Ensino Médio Não

78 AF221 151 Analista de marketing Ensino  superior SIM

79 EF100 Mecânico de Empilhadeira SIM

80 AF222 202 Auxilia de Estoque

      Ensino médio 

SIM

81 AF223 169 Auxilia de Extrusora Ensino  Médio Não 

82 AF224 188 Cozinheiro (a) Ensino Fundamental SIM

83 AF225 189 Confeiteiro (a) Ensino Fundamental SIM

84

85 AG307 Gerente de Produção  Ensino Fundamental SIM

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

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

Ensino  Fundamental 
Completo

Realizar manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras de pequeno e 
grande porte e realizar reparos mecânicos em caminhão quando necessário.
Buscamos uma pessoa para atuar na área de auxiliar de estoque, ela ficara 
responsável por auxiliar e organizar todo o estoque de uma loja comerciante de 
acessórios de prata. O mesmo também realizara o auxílio das vendedoras com 
os seus produtos e a organização de mostruários. 

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

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

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

até Sexta: 13h:45m até 23h:30m
Buscamos um(a) profissional, para atuar como cozinheiro(a) em uma padaria, 
onde realizará as seguintes atividades: criar receitas para a confeitaria, pratos 
rápidos, como por exemplo, lanches, omeletes, crepes, bolos, brownie, entre 

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

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

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

de trabalho: Horário Comercial.

Profissional com experiência em gestão de equipe, controle 
produtivo/qualitativo, consumo de matéria prima e todo processo de 

implantação de melhoria
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86 AG308  Supervisor de Logística  Ensino Fundamental SIM

87 AG309  Ensino Fundamental SIM

88 AG310 Ensino Médio SIM

89 AG311 Auxiliar de Rede Ensino Médio SIM

90 AG312 Analista Contábil  Ensino Fundamental SIM

91 AG313 Analista Fiscal  Ensino Fundamental SIM

92 AG314 Assistente de Legalização  Ensino Fundamental SIM

93 AG317 Ensino Médio SIM

94 AG318  Ensino Superior SIM

95 AG319 Gerente de Loja Ensino Médio SIM Profissional com experiência na função Região de Ituverava

96 AG321 Ensino  superior SIM

97 AG322 Auxiliar de farmácia Ensino  superior SIM

98 AG325 Trabalhador Rural Ensino Médio SIM

99 AG326 Empregada Doméstica Ensino Médio SIM

Profissional com experiência em gestão de equipe para administrar e planejar 
as atividades dos setores de expedição e logística. Necessário formação 

Superior/Técnico em Logística ou áreas relacionadas Segmento Distribuidora

Encarregado de Manutenção 
Predial

Profissional com experiência para auxiliar em reparos e assistência predial 
hidráulico, elétrica, manutenção em geral

Encarregado de obras de 
Pintura 

Profissional com experiência em obras para realizar visitas as obras, direcionar 
os funcionários, manter a obra organizada, entregar as obras no prazo de 

contrato com qualidade e demais atividades pertinentes a função. Necessário 
conhecimento em pintura comercial, residência e predial Segmento Construção 

Civil
Profissional com experiência em rede, para instalação de internet, manutenção 

em geral. Diferencial: Ter curso de NR35 Segmento Telefonia
Profissional com experiência em rotinas contábeis gerais, Débito e crédito, DRE, 

Integrações fiscais, Integrações DP, Fechamento de balanço Segmento 
Escritório de Contabilidade

Profissional com experiência em entregas de obrigações e rotinas da função 
fiscal

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

Escritório de Contabilidade

Gerente de 
Transporte/Logística

Profissional com experiência em manutenção, frota, logística, compras, 
gerenciamento de equipe (motoristas) e demais funções pertinentes a função

Técnico de Segurança do 
Trabalho

Profissional com formação técnica na área. Desejável experiência e habilidades 
no Pacote Office Segmento Insumos Agrícolas) 

Auxiliar de 
Atendimento/Vendas

Cursando Superior/Técnico em Marketing Digital ou áreas relacionadas para 
auxiliar nas rotinas administrativas e vendas Segmento Clínica de Fisioterapia
Cursando Técnico ou Superior em Farmácia ( A partir do 3º ano) no período 

noturno. Profissional para auxiliar no setor de manipulação
Casal de caseiros (Profissional com experiência em café, trator e máquinas 

agrícolas e horticultura, desde a construção da horta, plantio, manejos, tratos, 
pulverizações, adubações, colheitas, entregas, vendas e serviços gerais 

relacionados a propriedade rural. Necessário morar e trabalhar no local. Mulher 
realizará serviços domésticos e cozinhar (diarista). Fazenda localizada na entre 

Ribeirão Corrente e Franca
Profissional com experiência na função para realizar organização, limpeza em 

geral e preparar almoço
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100 AG327 Empregada Doméstica Ensino Médio SIM

101 AG328 Auxiliar de Lavanderia Ensino Médio SIM Profissional com experiência em lavar e passar e rotinas relacionadas ao setor

102 AG329 Comprador Ensino Médio SIM

103 AG230         Auxiliar de Estoque Ensino Médio SIM

104 AG333 Técnico de Informática Ensino Médio SIM

105 AG337        Gerente de Produção Ensino Médio SIM

106 AG340 Analista de Marketing Ensino superior SIM

107 AG341 Auxiliar Administrativo Ensino superior SIM

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

111 SFC4 Ensino Fundamental SIM Experiência com Balancin de Corte

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

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

114 AG400 Ensino Superior/Técnico SIM

115 AG401 Assistente Comercial Ensino   Médio Completo SIM

116 AG402 Auxiliar de E-commerce Ensino   Médio Completo SIM

Profissional com experiência na função, para realizar os afazeres domésticos em 
geral, lavar, passar, cozinhar e arrumar

Profissional com experiência na função para realizar compras estratégicas 
conforme necessidade da empresa. Buscar fornecedores, acompanhar 

relatórios e demais atividades da função. Necessário vivência na indústria de 
calçados

Profissional com experiência na função para realizar armazenamento de 
mercadoria, reposição, embalagem e separação

Profissional com experiência em suporte técnico em informática, redes de 
comunicação, servidores, impressoras e atendimento ao cliente presencial ou 

remoto
Profissional com experiência na função para gerenciar e acompanhar a 

produção
Profissional com experiência em gestão de mídias, criação de Layouts, banners, 

planejamento, propaganda e divulgação.
Profissional com experiência em atendimento, emissão de NF, faturamento e 

auxílio ao setor de SAC

Cortador Balancim 
(Aviamentos)

Ensino médio completo ou 
Superior

Supervisor(a) de 
restaurante/lanchonete

Supervisor(a) de Restaurante/Lanchonete (Profissional com experiência em 
supervisão de equipe, compras, controle de estoque e atendimento ao cliente. 

Hotelaria ou Administração. Diferencial: Gestão de Equipe e montagem de 
Escala de Trabalho

Assistente Comercial (Profissional com experiência em vendas, atendimento e 
prospecção de novos clientes. Necessário CNH A/B/ Salário: Fixo + Comissão 

Segmento Corretora de Seguros/Bancário) 
Auxiliar de E-Commerce (Profissional com experiência em vendas online de 

produtos/serviços via mídias e WhatsApp, conhecimento em plataformas de 
Marketplace.Segmento Esportivo/Bike)
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117 AG403 Auxiliar de Vendas Ensino   Médio Completo SIM

118 AG404 Comprador Ensino   Médio Completo SIM

119 AG405 Vendedor (a) Ensino   Médio SIM

120 AG406 Vendedor (a) Ensino superior SIM

121 AG407 Vendedor (a) Ensino   Médio SIM

122 AG408 Vendedor (a) Ensino   Médio SIM

123 AG409 Vendedor (a) Ensino   Médio SIM

124 AG410 Vendedor (a) Ensino   Médio SIM

125 AG411 Operador(a) de Caixa Ensino   Médio SIM

126 AG412 Atendente de Caixa Ensino   Médio SIM

127 AG413 Ensino   Médio Completo SIM

128 AG414 Atendente Ensino   Médio SIM

129 AG415 Auxiliar de farmácia SIM

130 AG416 Entregador Ensino   Médio SIM

131 AG417 Analista Fiscal Ensino   Médio SIM

132 AG418 Assistente de DP Ensino   Médio SIM

 🔹 Auxiliar de Vendas (Profissional com experiência em vendas, atendimento 
presencial e online, explicação de contrato, auxílio ao setor comercial e em 

rotinas administrativas Segmento Clínica Odontológica)
Profissional com experiência em compras diretas e indiretas, negociações, 

contratações de serviços e habilidades com dashboard e Power BI. Necessário 
ensino superior completo em Administração, Engenharia ou áreas relacionadas. 

Possuir Inglês e Espanhol Intermediário. Segmento Educação
(Profissional com experiência em atendimento com foco no Showroom, vendas, 

acompanhamento de pedidos e auxílio em teste drive
(Profissional com experiência em vendas. Desejável: Formação em Design de 

interiores ou Arquitetura  Segmento Pisos e Revestimentos)
(Profissional com experiência em vendas. Ter veículo próprio, ser comunicativo, 

dinâmico, com capacidade de trabalho em equipe 
Vendedor(a) (Profissional com experiência em vendas de materiais para 

construção. Segmento Materiais de Construção) 
(Profissional com experiência em atendimento ao cliente, vendas e recepção. 

Segmento Internet/Fibra Óptica)
Vendedor(a) (Profissional com experiência em vendas de calçados para realizar 

vendas em loja física.   Loja de Calçados)
 (Profissional com experiência ena função/ Salário: R$ A combinar/ Horário: 

Comercial (Segunda a Sábado)/  Segmento Materiais para Construção
(Profissional com experiência em atendimento presencial e telefone, caixa, 

rotinas da função e auxílio em demais atividades.Segmento Pizzaria)
Atendente de 

Caixa/Recepção
(Profissional com experiência em atendimento ao cliente para auxiliar na 

recepção do salão, no caixa e com atendimento virtual, Segmento Pizzaria)
(Profissional com experiência em atendimento ao cliente, servir o gelato e 

organização do local. Segmento Sorveteria)

Formação Técnica em 
farmácia

Profissional com experiência em farmácia de manipulação para auxiliar no 
laboratório e realizar atividades de demais setores  Segmento Farmácia de 

Manipulação
Profissional com experiência na função para realizar entregas e coletas de 

produtos em Franca e região e atendimento ao cliente. Necessário CNH 
categoria A.

Profissional com experiência em apuração de impostos de empresas do Lucro 
Real, Presumido e Simples Nacional, nas entregas das obrigações acessórias, 
Sped Fiscal, DCTF e REINF. Diferencial: Conhecimento no sistema Domínio.
Assistente de DP (Profissional com experiência na função/ Salário: R$ Fixo + 

vale refeição/  Horário: Segunda a Sexta-feira / Segmento Escritório de 
Contabilidade) 
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133 AG419 Gerente de Produção Ensino   Médio SIM

134 AG420 Modelista Ensino   Médio/Superior SIM

135 AG421 Prenseiro Ensino   Médio SIM

136 AG422 Designer Gráfico Ensino   Médio SIM

137 AG423 Auxiliar de Limpeza SIM

138 AG424 Auxiliar de Esteticista Não

139 AG425 Auxiliar de Atendimento Ensino   Médio Não

140 AG426 Auxiliar Administrativo Ensino   Médio Não

141 AG427 Auxiliar de Atendimento Ensino   Médio Não

142 AG428 Ajudante de Meio Ambiente Ensino   Médio SIM

143 AG429 Agente de Comércio  Exterior Ensino Superior Completo SIM

144 AG430 Técnico de TI Ensino Superior em TI SIM

145 AG431 Coordenador(a) SIM

146 AG432 Ensino superior SIM

(Profissional com experiência na função para gerenciar e acompanhar a 
produção/ Salário: A combinar/ Horário: A combinar/ Segmento Indústria de 

pães e derivados) 
Profissional com amplo conhecimento em calçados masculinos e sistema 
Cad/Cam e Caligola, com experiência comprovada Segmento Indústria de 

Calçados
(Profissional com experiência na função/salário: combinar/ horário: segunda a 

sexta-feira/ Indústria de Solados de Borracha
(Profissional com experiência em desenhos na ferramenta Corel Draw e 

conhecimento em emissão de Nf no sistema Bling Indústria de 
Carimbos/Calçados

Ensino  Fundamental 
Completo

Profissional com experiência na função, para manutenção e limpeza em geral 
das salas de atendimento, salas administrativas, banheiros

Técnico/Superior em 
Estética

Cursando Técnico/Superior em Estética e Cosmética, Massoterapia ou áreas 
relacionadas para auxiliar nos procedimentos estéticos.  Segmento Clínica de 

Estética
 (Cursando Técnico em Secretariado ou áreas relacionadas para auxiliar na 

recepção, atendimento ao público e vendas. Necessário Habilidades em 
informática/

Cursando 2º ou 3º ano Ensino Médio no período noturno. Realizará 
atendimento ao cliente, emitir comandas de entrada e saída de 

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

informática.
Profissional com formação e experiência como operador de empilhadeira, CNH 

ativa e certificado de NH 11
Claraval/MG Profissional com experiência em importação/ exportação, 

classificação fiscal, compras, desenvolvimento e gerenciamento de produtos no 
exterior e demais rotinas pertinentes ao cargo.  Inglês/Espanhol fluente./

Claraval/MG Profissional com conhecimento em Hardware e experiência na 
função para prestar suporte  e resolver problemas técnicos relacionados à 

tecnologia, administração de banco de dados e segurança do ambiente 
tecnológico

Ensino Superior em 
Administração Completo

Administrativo (Profissional com experiência na função para realizar suporte às 
operações, liderar equipe de vendas e demais rotinas atribuídas ao cargo

Assistente de Gestão de 
Pessoas 

Profissional com experiência em recrutamento e seleção para prestar apoio em 
dinâmicas de grupos e em entrevistas, apoio em todas as nas rotinas de 

treinamento e desenvolvimento e projetos motivacionais
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147 AG433 Assistente Financeiro Ensino superior SIM

148 AG434 Assistente Administrativo Ensino   Médio Completo SIM

149 AG435 Auxiliar Administrativo Ensino   Médio Completo SIM

150 AG436 Designer Gráfico Ensino   Superior SIM

151 AG437 Recepcionista Digital Ensino   Médio SIM

152 AG438 Recepcionista Ensino   Médio SIM

153 AG439 Captador de Imóveis Ensino   Médio SIM

154 AG440 Higienizador Ensino   Médio SIM Profissional para realizar a higienização de sofás e tapetes. Necessário CNH B./ 

155 EF101 Desenvolvedor Back-end SIM Experiência anterior como programador

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

161 EF107 Encarregado de Esteira Ensino   Médio SIM

Profissional com experiência em contas a pagar/receber, lançamento de contas, 
conciliação bancária.

Profissional com experiência na função para realizar atendimento ao cliente e a 
fornecedores de vários Países e regiões. Necessário Inglês e informática nível 

avançado e veículo próprio
(Profissional com vivência em rotinas administrativas, lançamento de 

informações em sistema/planilha, digitação e rotinas pertinentes da função.
Profissional com experiência para realizar conteúdo digital para campanha, 

impresso e endomarketing, gerenciar anúncios do Google e gestão de mídias. 
Ter conhecimento nas ferramentas Photoshop, Adobe Ilustrator/ Corel Draw

Profissional com experiência em atendimento telefônico, orientação por 
mensagem via chat, controle de agenda e atendimento virtual.

Profissional com experiência em atendimento, organização de agenda, controle 
de atendimento, recepção e demais rotinas relacionadas ao setor. Diferencial: 

Vivência em Clínica
Profissional com experiência em captar imóveis para alimentar o sistema da 

imobiliária, prospectar novos clientes e visitar imóveis para venda. Diferencial: 
Gostar de fotografia e edição de vídeos e conhecimento no sistema CRM. 

Necessário veículo próprio

Cursando Ensino Superior e 
Cursando Ensino Técnico TI

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

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



https://forms.gle/JNXq7AYT5f9F7GLM6
16/05/2022

16/05/2022

16/05/2022
16/05/2022

162 EF108 Planejamento e custos Superior SIM

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

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

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

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


	Publicação

