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A Prefeitura de Franca  divulga as seguintes vagas 12/11/2021

https://forms.gle/MYj3hjSissbeZEF38
VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

1 LS19 SIM

2 LS20 -

3 LS21 SIM Facilidade com Excel e BI, liderança em time de performance.

4 LS23 -

5 LS24 SIM Pessoas rápidas, pró-ativas e que gostam de trabalhar.

6 LS25 CNH A/B SIM Criatividade, organização, proatividade, dinamismo e vontade.

7 LS25 - Conhecimento de Kanban e Scrum, engenharia de requisitos, conhecimento em UI/UX, 

8 LS26 Almoxarifado CNH B SIM

9 LS27 CNH A/B SIM

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Recepcionist
a

Ensino Médio 
Completo 
CNH A e B

Atendimento ao cliente, presencial e remoto; controle do recebimento das mensalidades; emissão de boletos; cobrança de 
clientes; controle de documentos; controle contratual dos clientes.

Consultoria 
de Vendas

Ensino Médio 
Completo 
CNH A e B

Conhecimento em informática, Office intermediário, Excel avançado. Realizar atendimento para profissionais da construção civil. 
Prospecção de clientes.

Coordenador 
de Novos 
Negócios

Formação na 
área de 
negócios 

Assistente 
(operação em 
vendas)

Formação na 
área de Adm, 
Economia e 
áreas afins.

Conhecimento em Excel e Power Point; conhecimento em Buisiness Intelligence (SQL, SAS, python, PowerBI, Tableau, R 
Analytics, Microstrategy, DataStudio; Gerenciamento de Projetos, Gestão de processos. 

Estágio de 
Marketing

Formado/
Cursando 
Publicidade 
Propaganda, 
comunicação/
Marketing

Vendedora 
de Cursos

Coordenador 
BI

Superior em 
Técnologia, 
Gestão ou 
áreas 
correlatas.

Coordenar e organizar área de estoque e embalagem; responsável pelo estoque: receber produtos, contabilizar, organizar e 
conservar o estoque; embalar produtos vendidos.

Auxiliar de 
Cozinha

Será um diferencial : ter experiência com a função. Aquele que contratado irá realizar: capitação de alunos, venda de cursos, 
eventos para divulgação da marca, utilizar as mídias sociais como divulgação e capitação.

29/11/202130/11/2021
https://forms.gle/yGvgsKq1CxMdaZWw8

SJ01 Motorista

Comunicativo.Disponibilidade de horário.

CNH D ou E. Curso de transporte coletivo valido.Exame taxológico valido.
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A Prefeitura de Franca  divulga as seguintes vagas 12/11/2021

https://forms.gle/MYj3hjSissbeZEF38
VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

10 LS28 SIM

11 LS29 - Montar o açaí do cliente, fazer limpeza geral do local, fechamento de caixa, reposição de produtos do freezer.

12 LS30 SIM Disposição com mídias digitais; boa conduta com os clientes.

13 LS31 SIM Alegria, integridade e versatilidade.

14 LS32 -

15 LS33 -

16 LS34 Assistente -

17 LS35 CNH B SIM Disponibilidade nos finais de semana. Gestão de pessoas como diferencial. Honestidade, carisma.

18 LS36 SIM Boa comunicação e linguagem, estar no mercado a 6 meses, experiência em sistemas corporativos.

19 LS37 SIM

20 LS38 CNH B SIM

21 LS39 Marceneiro CNH A/B SIM

22 LS40 Gerente - Vaga CLT. Experiência com gerência de colaboradores e produção.

23 LS41 SIM

24 LS42 SIM

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Gerente de 
Lanchonete

Ensino Médio 
completo; 
CNH B

Conhecimento básico em office. Atividades: atendimento ao cliente, fazer açai; conferência do caixa e dos produtos; estoques, 
relatórios finais de todo o acompanhamento da loja.

Atendente de 
Lanchonete

Ensino Médio 
Completo

Cabeleireiro 
Parceiro

Ensino 
Médio; curso 
profissionaliz
ante de 
cabeleireiro 

Designer de 
Sobrancelha

Ensino 
Médio; curso 
profissionaliz
ante

Recepcionist
a

Ensino 
Médio, CNH 
B

Atendimento ao cliente digital e presencialmente, controle de mensalidades e de documentos, emissão de boletos, cobrança de 
clientes

Consultora 
de Vendas

Ensino 
Médio, CNH 
B

Conhecimento intermediário em office; Excel avançado, disponibilidade de segunda a sábado; atendimento para clientes da 
área de construção civil, prospecção de clientes, fazer orçamentos, vendas de revestimentos e metais. 

Ensino 
Superior 
completo ou 
cursando 
ADM ou 
Economia

Conhecimento avançado em Excel, Power Point, ferramentas do Google; experiência e conhecimento em Buisiness Intelligence 
(SQL, SAS, python, PowerBI, Tableu, R.Analytics, Microstrategy, DataStudio) 

Gerente 
Administrativ
o

Auxiliar de 
Vendas

Cursando 
Técnico ou 
Superior

Coordenador 
BI

Graduação 
em Ciências 
da 
Computação, 
Desenvolvim
ento, de 
Sistemas, 
Engenharia 
de Dados, 
Matemática, 
Estatística, 
etc.

Conhecimento em BI (SQL server, ETL, Powel BI, Tableu OLAP) Contabilidade, financeiro, RH, engenharia, produção, vendas e 
marketing.

Montador de 
Móveis 

Experiência de 10 anos, ser perfeccionista e/ou trabalhar bem em equipe serão destacarão o candidato dos demais. Atividades 
montar móveis planejados, marcenaria. Procuramos rapidez, comunicação simpatia, organização e atenção no candidato.

Produção de móveis de alto padrão. Experiência de 10 anos como diferencial. Buscamos no candidato: proatividade, 
organização, agilidade, dinamismo e que saiba trabalhar em equipe.

Experiência na 
área será um 
diferencial.

Desenvolved
or Back-End 
Junior/Pleno

Informática; ..
Net; banco 
de dados 
SQL

Atividades: Desenvolvimento de API e recursos de Back End em plataforma .NET e Node; desenvolvimento de soluções web  
em plataforma .NET C# e react native; conhecimento banco de dados SQL Server; criação e manutenção de sistema 
desenvolvidos na plataforma .Net (C#) com SQL Server.

Técnico de 
Infraestrutura

Formação na 
área

Atividades: Suporte técnico, chamados de clientes internos e externos; tirar dúvidas, fornecer condições de infraestruturas e 
com computadores.

29/11/202130/11/2021
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A Prefeitura de Franca  divulga as seguintes vagas 12/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

25 AF01

26 AF02 - -

27 AF03 Vendedor

28 AF04 -

29 AF06 Costureira -

30 AF07 -

31 AF08 -

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Auxiliar 
Contábil  

Formação 
completa ou 
cursando 
(superior ou 
técnico).

Experiência 
anterior na 
área 

Pessoa proativa e atenta a detalhes, para atuar na área contábil, realizando as funções de rotina, lançamentos contábeis, 
planos de conta, diretrizes e demais atividades

Atendente de 
Conveniência

Será responsável pelo atendimento ao cliente, disposição dos produtos na loja, organização e limpeza do ambiente, controle do 
estoque de produtos. Que tenha um perfil dinâmico e flexível. Possuir próprio veículo. Disponibilidade de horário. Noções de 
vendas.

Ensino médio 
completo. 

Experiência em 
vendas.

Irá realizar atendimento no balcão e via telefone, recebimento e conferência de produtos, associados de produtos nas 
prateleiras e fechamento de venda.

Atendente de 
loja 

Ensino médio 
completo. 

Buscamos profissional para atendimento ao cliente, com foco em venda do produto. Irá realizar a manutenção e organização do 
ambiente, exposição dos produtos, atendimento presencial e redes sociais (whatsapp e instagram comercial). Com perfil 
atencioso e carismático. Disponibilidade para horário do comércio (segunda a sábado).Conhecimento básico em informática.

Necessário 
experiência 
anterior.

Contratamos profissional com experiência na área de costura de roupas femininas, conhecimento das máquinas de costura 
overloque e reta. Que goste de trabalhar com costura, tenha habilidade em corte e modelagem de roupas.

Assistente de 
Telemarketin
g

Experiência na 
área 
comercial / 
telemarketing

Realizar prospecção de novos clientes e abrir mercado, acompanhamento dos clientes (relacionamento com cliente), com foco 
em viabilizar vendas, agendamento de visita, manter a organização do ambiente. É imprescindível uma boa comunicação e boa 
escrita. Pacote office. Conhecimento em redes sociais será um diferencial.

Mecânico de 
Automóveis 

Experiência 
anterior.

Será responsável por realizar alinhamento 3d, balanceamento, suspensão e freios, alinhamento de faróis, troca de óleo, rodizio 
de pneus. Realizará também o atendimento ao cliente e preenchimento de documentos sobre o serviço fornecido. CNH B.

29/11/202130/11/2021
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A Prefeitura de Franca  divulga as seguintes vagas 12/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

32 AF09 Secretária -

33 AF10 SIM

34 AF11

35 AF12

36 AF13

37 AF14 -

38 AF15 -

39 AF16

40 AF17

41 AF18 Caixa SIM

42 AF20 Vendedora -

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Ensino médio 
completo. 

profissional para atuar em escritório de medicina do trabalho, irá atuar nas rotinas de atendimento ao cliente, organização de 
documentos, inserção de dados no sistema interno. Disponibilidade para período da manhã.

Atendente / 
Recepcionist
a

Ensino médio 
completo 

Contrata-se atendente no ramo de provedor de internet, será responsável por recepcionar e atender ao cliente presencial e via 
telefone, realizará também o acompanhamento dos contratos, suporte na solicitação do cliente, agendamento de horários.

Auxiliar de 
Departament
o Pessoal  
Para 
Escritório 
Contábil 

Formação em 
contabilidade 
(graduação 
ou técnico). 

Experiência em 
departamento 
pessoal.

Buscamos profissional para departamento pessoal em escritório contábil, com experiência nas rotinas do departamento, 
admissão, rescisão, férias, folha de pagamento, conectividade social e e-social, conhecimento das obrigações contábeis.

Cuidador de 
Idoso

Curso de 
cuidador de 
idosos.

Experiência na 
área será um 
diferencial.

Profissional com formação na área de cuidador de idosos, irá trabalhar na escala 12x36. Atuando nas rotinas de cuidados como, 
higienização, alimentação, deslocamento e acompanhamento externo em consultas médicas. 

Coordenador
a de Vendas 
para Loja de 
Calçados 

Formação em 
administraçã
o ou áreas 
afins. 

Experiência na 
área de 
vendas.

Coordenar as atividades da loja, supervisionar e direcionar a equipe no desempenho e metas diárias. Prestar suporte nas 
demandas gerais e soluções soluções, desenvolver ações e estratégias para alavancar as vendas. Foco em resultados. 
Disponibilidade de horário para comércio. CNH e veículo próprio.

Assistente de 
Telemarketin
g

Experiência 
anterior.

Contrata-se Assistente de Designer Gráfico. Irá atuar na criação das artes, desenvolvimento de materiais e conteúdo para 
gestão e manutenção das mídias sociais da empresa. Possuir criatividade e iniciativa. Conhecimento de mídias sociais. Domínio 
das principais ferramentas de criação. 

Vendedor de 
Moto Peças

Experiência 
com vendas de 
motopeças.

Buscamos vendedor de motopeças para atendimento presencial, via telefone e whatsapp. Conhecimento e prática na área. Com 
boa comunicação e proatividade. CNH B

Operador de 
Monitorament
o de 
Câmeras de 
Segurança

Ensino médio 
completo

Experiência na 
área de 
atendimento 
será um 
diferencial.

Buscamos profissional para operador de monitoramento de câmeras de segurança. Irá realizar o atendimento das solicitações 
do cliente, realizar a requisição de vistoria, repasse para o técnico. Necessário boa comunicação e desenvoltura com clientes. 
Disponibilidade de horário (escala 12x36).

Atendente 
para Sac E-
commerce

Ensino médio 
completo 

Experiência em 
e-commerce.

Atendimento receptivo via redes sociais e whatsapp, trabalhar com e-mail, suporte junto a transportadora, pós venda, responder 
dúvidas no site da loja. Boa comunicação verbal e escrita é indispensável. Habilidade em redes sociais.

Conheciment
o do pacote 
office. 

Buscamos operadora de caixa para depósito de bebidas, irá realizar o recebimento de mercadorias, fechamento de caixa, 
emissão de notas fiscais e trabalhar com sistema interno. Disponibilidade de horários.

Experiência na 
área será um 
diferencial.

Buscamos profissional para atuar no setor de vendas, realizará o contato com carteira de clientes para prospecção e 
fechamento, agendamento para atendimento presencial e visitas comerciais eventualmente. Necessário bom relacionamento 
interpessoal e boa comunicação, habilidade para trabalhar com metas. Disponibilidade de horários.

29/11/202130/11/2021
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A Prefeitura de Franca  divulga as seguintes vagas 12/11/2021

https://forms.gle/MYj3hjSissbeZEF38

VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

43 AF21 Pizzaiolo - SIM

44 AF22 SIM

45 AF23 - -

46 AF24 -

47 AF25 -

48 AF26 Repositor -

49 AF27 -

50 AF28 -

51 AF29 -

52 AF30 -

53 AF31 -

54 AF32 -

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Buscamos pizzaiolo, irá atuar auxiliando no pré preparo das massas e montagem das pizzas. É necessário conhecimento prévio 
do ramo e que goste de trabalhar com cozinha. Salário compatível com a função. Disponibilidade para horário noturno. 
Disponibilidade para trabalho nos finais de semana.  

Estagiário 
Contábil 

Cursando 
superior em 
contabilidade

Buscamos estagiário para escritório contábil, irá atuar nas demandas do setor, prestando suporte a equipe nos lançamentos 
contábeis, conciliação, auxilio no atendimento ao cliente. Pacote office completo.

Vendedor 
Externo

Profissional com conhecimento em vendas externas, será responsável pela prospecção e captação de novos clientes, buscar 
parcerias com empresas. É necessário boa comunicação e habilidade para trabalhar com metas. CNH A/B. Veículo próprio.

Auxiliar de 
Cobrança

Experiência 
anterior será 
um diferencial.

Efetuar cobrança da carteira de clientes diariamente, lançar informações no sistema, gerenciar planilhas e organizar relatórios 
de cobrança conforme solicitação. Conhecimento do pacote office. 

Auxiliar de 
Limpeza

Ensino 
fundamental 
completo.

Serviços Gerais para atuar na conservação e (limpeza e organização) geral, assim como demais atividades, seguindo as 
normas de segurança, higiene, qualidade e manutenção do ambiente. Disponibilidade para escala 6x1.

Ensino médio 
completo. 

Será responsável por fazer a contribuição de produtos, organização do depósito, carregamento de produtos nos veículos. 
Disponibilidade de horários. 

Vendedor 
para 
Depósito de 
Bebidas

Experiência 
anterior na 
área.

Buscamos vendedor para depósito de bebidas, irá realizar o atendimento ao cliente de forma presencial e via redes sociais. 
Necessário boa comunicação e habilidade para trabalhar com metas.

Ajudante de 
Motorista

Ensino médio 
completo. 

Buscamos ajudante de motorista, auxiliar na conferência dos locais de entrega, carregamento dos caminhões e realizar a 
separação de pedidos. Disponibilidade de horários.

Auxiliar 
Técnico de 
Informática

Experiência 
anterior na 
área de 
informática.

Auxiliar técnico de informática, será responsável pela instalação e manutenção das impressoras, comunicação em rede e 
atendimento ao cliente. É necessário boa comunicação. CNH A / B.

Auxiliar 
Contábil  

Experiência na 
área contábil.

Buscamos auxiliar para escritório de contabilidade, irá atuar na recepção dos movimentos físicos e eletrônicos, classificação e 
inclusão de dados. Realizar uma conferência e emissão dos relatórios. CNH A / B.

Auxiliar 
Administrativ
o e 
Atendimento 
ao Cliente

Experiência 
anterior com 
atendimento ao 
cliente.

Buscamos auxiliar administrativo / atendente para loja de suporte técnico em eletroeletrônicos, irá realizar o atendimento ao 
cliente, prestar suporte no esclarecimento de dúvidas, realizar procedimentos administrativos. É necessário boa comunicação e 
boa escrita. 

Analista de 
Planejamento 
e Custo

Experiência 
anterior.

Elaboração e suporte dos relatórios gerenciais; apuração e análise dos custos; análise comparativa; apuração e controle de 
despesas; apuração e análise do custo de pessoal; controle e gestão das despesas de operações por centro de custos. 
Habilidade com excel.

29/11/202130/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

55 AF33 -

56 AF34 -

57 AF35

58 AF36 Buscamos pintor para preparar, lixar e pintar estruturas metálicas de obra em construção.

59 AF37 Soldador Buscamos soldador com experiência, realizar venda de eletrodo, solda posição 6g sobrecabeça.

60 AF38 - Buscamos ajudante geral para auxiliar em grandes obras, prestando suporte aos pintores, montadores e soldadores.

61 AF39 -

62 AF40 - -

63 AF41 -

64 AF42 Ensino Médio SIM

65 AF43

66 AG32 SIM Profissional com conhecimento ou vivência em produção de produtos, matização de cores e toda rotina da função.

67 AG33 Comprador - SIM -

68 AG34 Químico - SIM -

69 AG35 - SIM -

70 AG36 - SIM -

71 AG37 - -

72 AG38 - SIM

73 AG39 - SIM -

74 AG40 SIM -

75 AG41 - SIM Realizar lixação, preparação de solagem, gabine. Empresa localizada no Paulistano.

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Vendedora 
Interna

Experiência em 
vendas.

Buscamos vendedora para ramo de serviços, irá atuar na prospecção por ligação e redes sociais, realizar relatórios, pesquisa 
de mercado e rotinas do setor comercial. Pacote office completo.

Assistente 
Comercial

Experiência 
anterior com 
atendimento.

Buscamos assistente comercial para realizar atendimento ao cliente, suporte nas rotinas do setor comercial, trabalhar no pós 
vendas. Habilidade no relacionamento com cliente. CNH B

Montador de 
estrutura 
Metálica

Ensino 
fundamental 
completo.

Conhecimento 
em solda.

Buscamos montador de estruturas metálicas com conhecimento em vendido, realizar montagem de estruturas metálicas de 
grande porte.

Pintor de 
Estrutura 
Metálica

Ensino 
fundamental 
completo.

Habilidade com 
pintura de 
grandes obras.

Ensino médio 
completo. 

Experiencia 
anterior.

Ajudante 
Geral 

Ensino 
fundamental 
completo.

Recepcionist
a

Experiência 
com 
atendimento ao 
cliente.

Buscamos recepcionista para escola de cursos, realizar o atendimento aos alunos e clientes, trabalhar com PABX, sistema 
interno e auxiliar nas demandas. Disponibilidade horário comercial.

Atendente 
Freelancer 
para 
Sorveteria

Freelancer para atendimento em sorveteria, atuar na organização do ambiente, finalizar a preparação do sorvete e auxiliar nas 
demandas do balcão. Disponibilidade aos fins de semana e feriados.

Auxiliar de 
Compras

Experiência 
anterior  

Buscamos profissionais para atuar como auxiliar de compras, será responsável por realizar uma análise de relatórios, 
lançamento de pedidos no sistema interno e auxiliar nas demandas do setor. É necessário boa comunicação e relacionamento 
interpessoal e que tenha conhecimento no mercado de plantas. Disponibilidade para viagem.

Administrativ
o Auxiliar

Buscamos profissional para vaga de auxiliar administrativo, com conhecimento das áreas financeiras e contábil, irá atuar no 
suporte as demandas do setor, lançamentos contábeis, conferência de documentos, trabalhar com sistema interno da empresa. 
Habilidade em pacote de escritório.

Analista de 
Departament
o Contábil

Formação na 
área contábil, 
(graduação 
ou técnico); 

Experiência em 
escritório de 
contabilidade 
(mínimo de 2 
anos).

Buscamos analista de departamento contábil, irá atuar com as seguintes rotinas contábeis: integração contábil de folha e fiscal, 
conciliação bancária, fechamento de balanço, análise de balanço, entrega de obrigações e acessoria contábeis. Possuir 
conhecimento em regimes tributários: simples nacional, lucro real e lucro presumido. Horário: Seg. a Sexta a partir das 07h: 30m 
até as 11h: 30m / 13h: 00m até as 17h: 30m.

Auxiliar de 
Produção/Qu
ímico

Possuir 
ensino 
superior ou 
técnico em 
Química.

Operador de 
Empilhadeira

Gerente 
Financeiro
Supervisor de 
Injetora
Encarregado 
de e-
commerce

Realizará Gestão de Mídias Sociais, Google Analytics, Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS, tráfego, demais rotinas do 
setor.

Assistente de 
Expedição

Assistente de 
Marketing

Formação na 
área

Apontador de 
Sola

29/11/202130/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

76 AG42 Revisor Final - SIM Setor de Calçados

77 AG43 Revisor Final - SIM -

78 AG44 - SIM -

79 AG45 Motorista CNH D. SIM Profissional com experiência para transporte de cargas e funcionários da empresa. 

80 AG46 - SIM Empresa localizada no Distrito. 

81 AG47 - SIM -

82 AG48 - SIM Experiência na função e conhecimento no manuseio de revolver de passar cola. 

83 AG49 - SIM -

84 AG50 Stringador - SIM -

85 AG51 - - Banca de Pesponto para realizar sapatênis e coturno masculino. Confecção de 36 à 48 pares/dia.

86 AG52 - SIM

87 AG53 - SIM

88 AG54 - SIM -

89 AG55 - - Profissional para separar fichas e embalar palmilhas e atividades pertinentes a função.

90 AG56 - SIM -

91 AG57 - SIM Realizar controle das redes sociais e as demais funções de web designer. 

92 AG58 - -

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Classificador 
de Couro

Blaqueador 
fundo e 
lateral

Pregador de 
Palmilha

Passador de 
Cola na Sola
Moldador de 
Contra-Forte

Banca de 
Pesponto

Auxiliar de 
Planejamento

Atividades: compras, controle de produção, almoxarifado e estoque. Diferencial: conhecimento no sistema Softpool.
Residir na região da Vila Aparecida/ Boa Esperança.

Auxiliar de 
Planejamento

Atividades: compras, controle de produção, almoxarifado e estoque. Diferencial: conhecimento no sistema Softpool.
Residir na região da Vila Aparecida/ Boa Esperança.

Auxiliar de 
Preparação

Auxiliar de 
Expedição

Cortador 
Vaqueta

Designer 
Gráfico - 
Segmento E-
Commerce

Assistente de 
Operação E-
Commerce/ 
Marketplace - 
Segmento E-
Commerce

Buscamos profissionais dinâmicos, com energia para trabalhar com pessoas e processos, que pensem harmoniosamente, com 
foco e resultado no cliente e negócios da empresa.
Necessário conhecimento em Pacote Office e Excel avançado.
Empresa possui plano de carreira.

29/11/202130/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

93 AG59 - SIM

94 AG60 - SIM -

95 AG61 - -

96 AG62 -

97 AG63 - SIM Realizará vendas para fábrica de móveis planejados.

98 AG64 - - Realizará atendimento ao cliente, vendas, lançar NF e fazer cobrança.

99 AG65 - SIM

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Promotor(a) 
de Vendas - 
Segmento 
Alimentício

Atendimento ao cliente, organização dos produtos e toda rotina. Realizará atendimento na região de Franca, Cristais Paulista e 
Patrocínio Paulista.  Relacionada a função. Necessário veículo próprio (moto). 

Vendedor(a) - 
Segmento 
Segmento 
Loja de 
Presentes

Vendedor(a) 
Consignado - 
Segmento 
Crédito 
Consignado

Profissional realizará prospecção de clientes por telefone, para vendas de crédito consignado, INSS, GOV SP e SIAPE. 
Digitação e acompanhamento de contratos.

Vendedor(a) - 
Segmento 
internet/ Fibra 
Ótica

SIM - 
Experiência na 
área

Preferencial: 1° emprego. Profissional com vivência em atendimento ao cliente/vendas, para realizar atendimento PAP. Saber 
trabalhar em equipe, disposição e fácil aprendizado.

Vendedor(a) - 
Segmento 
fábrica de 
móveis 
planejados

Vendedor(a) - 
Segmento 
Veterinária

Vendedor(a)/ 
Serviços 
Gerais - 
Segmento 
Boutique de 
Carnes

Realizar atendimento ao cliente, recebimento de mercadorias, vendas, ajudar na limpeza do ambiente de trabalho no dia a dia, 
lançamento de notas fiscais de entrada no sistema e controle de estoque. 

29/11/202130/11/2021
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VAGA CARGO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA REQUISITOS

101 AG66 - SIM Realizar venda e atendimento ao cliente.

102 AG67 - SIM Realizar venda de publicidade para portal de Internet.

103 AG68 - SIM -

104 AG69 - SIM Acompanhará devoluções e controle de estoque.

105 AG70 - Realizará manutenção da loja em geral, serviços de banco, entregas de mercadorias.

106 AG71 - SIM Realizar atendimento presencial e via telefone para venda de empréstimo consignado.

107 AG72 SIM

108 AG73 SIM

109 AG74 SIM Realizar propagandas em portal de internet, criação de textos/propagandas e designer.

110 AG75 - SIM -

111 AG76 - SIM Controle financeiro, fluxo de caixa e toda rotina pertinente a função

112 AG77 - SIM Conferência, logística e toda rotina pertinente a função. Diferencial: experiência em plataformas online e em Marketplace.

113 AG78 SIM -

114 AG79 - SIM Rotinas administrativas, controler, gestão de pessoas e manutenção geral.

115 AG80 - SIM Construção Civil.

116 AG81 - SIM Construção Civil.

117 AG82 - SIM -

118 AG83 - SIM Costura/revisão de vestuário. Conhecimento em Máquinas de Costura (Overloque/ Reta/ Galoneira).

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Vendedor(a) - 
Segmento 
Loja de 
Tintas

Vendedor(a) - 
Segmento 
Portal de 
Internet

Operador(a) 
de Caixa - 
Segmento 
Conveniência

Auxiliar de 
SAC - 
Segmento 
Indústria de 
Calçados

Auxiliar de 
Loja - 
Segmento 
Loja de 
Confecção 
Masculina

CNH 
(moto/carro 
da empresa)

Auxiliar/
Atendente 
para Crédito 
Consignado - 
Segmento 
Crédito 
Consignado

Analista de 
Marketing - 
Segmento 
Materiais de 
Escritório

Ensino 
Superior ou 
Técnico na 
área.

Produções de redes sociais, planejamentos, gerenciamento de anúncios, Google ADS, Seo, edição de vídeos, materiais gráfico 
e toda rotina pertinente a função.

Almoxarifado/ 
Expedição - 
Segmento 
Componente
s de Couro

Controle de estoque, manuseio de mercadorias, recebimento e conferência de produtos e NFs, separação de pedidos de 
vendas, embalar para despacho, carregar caixas e controle de estoque físico. Necessário ter conhecimento em Pacote Office e 
CNH A/B.

Assistente 
Marketing - 
Segmento 
Empresa de 
Portal de 
Internet

Marketing ou 
Publicidade e 
Propaganda.

Assistente 
Marketing - 
Segmento 
Escritório de 
Contabilidade

Assistente 
Financeiro - 
Segmento E-
commerce 
Calçados

Assistente 
Logística - 
Segmento E-
commerce 
Calçados e 
Acessórios

Auxiliar 
Administrativ
o - Segmento 
Assistência 
Técnica

Diferencial: 
Superior ou 
Técnico em 
Administraçã
o

Supervisor/
Zeladoria - 
Segmento 
Condomínio

Soldador - 
Segmento 
Construção 
Civil

Montador de 
Estrutura 
Metálica - 
Segmento 
Construção 
Civil

Torneiro 
Mecânico - 
Segmento 
Tornearia e 
Manutenção 
em Geral

Soldador - 
Segmento 
Empresa de 
Máquinas 
Agrícolas

29/11/202130/11/2021
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119 AEC21 - SIM   -

120 AEC22 SIM -

121 AEC23 SIM Experiência em rotinas contábeis e digitação

122 AEC24 - -

123 MCI01 SIM Experiência com gestão se pessoas. Disponibilidade de horário. Disponibilidade de viagem pra Rifaina

124 MCL02 SIM Disponibilidade de viagem para Rifaina e de horário.

125 RHE01 Vendas Ótica CNH NÃO

126 MB01 - NÃO

Preencha seu cadastro INFORMANDO O CÓDIGO DA VAGA E CARGO  através do link 

Assistente de 
Departament
o Pessoal

Auxiliar 
contábil e 
Financeiro

Cursando/
Formado em 
Superior ou 
Técnico de 
Contabilidade

Analista de 
Inserção de 
Dados

Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis

Advogado 
Júnior

Aprovado na 
OAB e CNH 
AB

Líder de 
Manutenção

Superior/
Técnico na 
área de 
manutenções 

Eletromecâni
co

Técnico na 
área

Função de inicio sera focada mais em aprendiz em vendas a pessoa vai iniciar fazendo divulgação em dia de consultas que 
nada mais é trazer os clientes da clinica para loja, no momento que ela ficar na loja será para fazer as rotinas diárias das lojas e 
focar em aprender a vender, oferecemos também, treinamentos para iniciantes. Disponibilidade de ajudar outras lojas do grupo 
quando necessário.

Chefe de 
Produção

Procuramos um candidato que apresente: pró-atividade; boa comunicação; organização; prestatividade; liderança e 
disponibilidade de horário.
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