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01/11/20221 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 AF276 Analista Fiscal Ensino superior 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

 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.
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9 AF277 Analista Contábil Ensino superior SIM

10 AF279 Ensino Médio NÃO

11 AF283 Gerente Comercial  Ensino médio SIM

12 AF294 Vendedor Interno  Ensino médio SIM

13 AF300 Ensino médio SIM

14 AF303 Balconista Ensino médio SIM

15 AF305 Ensino médio SIM

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

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

Operador de Maquinas CNC 
Router  

 Não é necessário experiência;
 Conhecimento em medidas e escalas;

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

 Ensino médio completo;
Experiência com gerência;

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

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

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

 Conhecimento em informática.

Encarregado(a) de 
Departamento Societário  

Experiência na área;
Formação na área;

Disponibilidade de horário.

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

experiência na área de atendimento de balcão. Salário e benefícios.

Encarregado(a) de 
Departamento Pessoal

. Experiência na área;
. Formação na área;

. Disponibilidade de horário.
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16 AF314 Representante comercial Ensino médio SIM

17 AF316 Serviços Gerais Ensino médio SIM

18 AF321 Psicólogo organizacional Ensino superior SIM

19 AF325 Ensino fundamental SIM

20 AF329 Comprador(a) Ensino   Médio SIM

21 AF333 Auxiliar contábil Ensino médio SIM

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

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

possuir carteira de habilitação de moto

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

diferencial: vivência na área comercial; disponibilidade de horário comercial

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.

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
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22 AF339 Auxiliar fiscal Ensino técnico ou superior SIM

23 AF341 Esteticista Ensino técnico ou superior SIM

24 AF343 Ensino médio SIM

25 AF344 Assistente de e-commerce Ensino médio SIM

26 AF348 Ensino médio SIM

27 AF349 Ensino médio SIM

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

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

sistemas relacionados

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

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

Vendedor (NOVA VAGA) Experiência na área de vendas; segundo grau completo; informática básica; 
disponibilidade de horário, agilidade e proatividade

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

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
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28 AF350 Ensino médio SIM

29 AF351 Balconista de farmácia Ensino médio SIM

30 AF352 Ensino médio SIM

31 AF353 Atendente Geral Ensino médio SIM

32 AF354 Ensino fundamental NÃO

33 AF355 Ensino médio SIM

34 AF356 Ensino médio NÃO

Auxiliar de departamento 
pessoal

Conhecimento nas rotinas do departamento pessoal; ensino médio completo; 
diferencial: tecnólogo/graduação na área; habilidade em pacote Office; 

disponibilidade de horário de segunda à sexta-feira das 07h às 18h10 e aos 
sábados das 08h às 12h (escala)

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

disponibilidade de horário

Operador (a) de call center 
(NOVA VAGA)

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

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

15h as 2h; salário, benefícios e adicional noturno

Ajudante de Motorista 
(NOVA VAGA)

Disponibilidade para trabalhar com carga pesada; disponibilidade de horário de 
segunda à sexta-feira (das 08:30 às 18:00) e aos sábados (08:30 às 13:00); não 

é necessário ter experiência na área. Salário e cesta básica.

Analista de e-commerce 
(NOVA VAGA)

Experiência em gestão de marketing places (Mercado Livre, Shopee, 
Plataforma Tray, Amazon, Olist, WhatsApp), Faceboook ADS, Google Analytics, 

análise de métricas e edição de imagens. Diferencial: conhecimento em ERP 
Bling. Disponibilidade de 44 horas semanais (das 08:00 às 17:48 ou sugestão de 

horário a ser avaliado). Possuir vontade de aprender e se desenvolver com a 
empresa.

Embalador (NOVA VAGA) Disponibilidade de horário das 06:45 às 16:45; Ensino médio completo; não é 
necessário ter experiência na área
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35 AF357 Ensino médio SIM

36 AF358 Ensino médio SIM

37 AF359 Ensino superior SIM

38 AF360 Ensino médio SIM

39 AF361 Ensino médio SIM

40 AF362 Ensino médio SIM

Líder de loja (NOVA VAGA)
Experiência como operadora de caixa; liderança de loja e atendimento ao 

cliente; conhecimento em informática; ensino médio completo; disponibilidade 
de horário comercial

Líder de loja (NOVA VAGA)
Experiência como operadora de caixa; liderança de loja e atendimento ao 

cliente; conhecimento em informática; ensino médio completo; disponibilidade 
de horário comercial

Vendedor (a) líder (NOVA 
VAGA)

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

Vendedora (NOVA VAGA)
Segmento: tintas e acessórios; experiência em vendas e atendimento em 

balcão; ensino médio comjpleto; 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

Vendedora para loja infantil 
(NOVA VAGA)

Experiência em loja de roupas infantis e atendimento ao cliente on-line e 
presencial; conhecimento em redes sociais, edição de imagens e fotos para 

divulgação

Assistente 
administrativo/financeiro 

(NOVA VAGA)

Atividades: rotinas administrativas, conferência de extrato bancário, emissão 
de relatórios, conferência de movimento para contabilidade, entre outros 

serviços da área. Horario: segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00. Requisitos: 
ensino médio completo; desejável curso técnico em administração ou 

contábeis; conhecimento do Pacote Office.
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42 AF364 Ensino médio SIM

43 AG536 Ensino fundamental SIM

44 AG571 Ensino fundamental SIM

Serviços gerais (NOVA VAGA)
Não é necessário ter experiência; disponibilidade de horário comercial; ensino 

médio completo; possuir CNH e veículo próprio; possuir habilidades em 
tecnologia

Vendedor (a) interno (NOVA 
VAGA)

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

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

 Moldureiro

Profissional com conhecimento em serra meia esquadria, marcenaria e 
medidas para realizar corte de molduras, corte de vidro, acabamentos em 
molduras, fabricação de quadros e demais funções atribuídas ao cargo./ 

Salário: R$ 1.800,00 + Vale transporte + Cesta Básica/ Horário: Horário: 09h00 
às 18h00/ Contrato CLT/ Segmento Marcenaria
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45 AG577 Ensino superior SIM

46 AG578 Coordenador(a) de Logística Ensino superior SIM

47 AG593 Estágio em Atendimento NÃO

Gestor(a) da Produção 
Industrial

Profissional com experiência na função para gerenciar e supervisionar todas as 
etapas da produção do calçado. Cuidar de toda a movimentação do produto, 

supervisionar os colaboradores, acompanhar todo o desenvolvimento do 
calçado até a expedição, acompanhar compras e planejamento de matérias-

primas, trabalhar para aumentar a eficiência na fabricação do calçado, dentre 
outras atribuições pertinentes ao cargo. Necessário formação Superior em 

Engenharia de Produção, Gestão da Produção Industrial ou áreas 
relacionadas./ Salário: R$ A combinar + Vale transporte + Vale Refeição + 

Refeição no Local / Horário: 07h30 às 17h30/ Contrato CLT/ Segmento 
Indústria de Calçados

Profissional com experiência na função para coordenar os processos de 
descarga, conferência, movimentação, armazenagem, controle de vencimento 

e acondicionamento no estoque, cotações de fretes, participar de reuniões 
com diretoria e presidência, elaborar relatórios gerenciais, dentre outras 

atribuições destinadas ao cargo. Necessário formação Superior em 
Administração ou áreas Relacionadas. / Salário: R$ A combinar + Vale 

transporte + Vale Refeição + Refeição no Local / Horário: 07h30 às 17h30/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados

Cursando 2º ou 3º ano do 
Ensino Médio

Cursando 2º ou 3º ano do ensino médio no período noturno para auxiliar na 
recepção de pacientes, atendimento e auxílio nas demais funções. Consultório 

localizado na região da Vila Aparecida./ Bolsa: R$ 500,00 + 100,00 de Auxílio 
Transporte/ Horário: Segunda à Sábado (5h/dia)/ Segmento Consultório 

Odontológico
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48 AG612 Analista Contábil Ensino superior SIM

49 AG653 Eletricista Mecânico  Ensino técnico SIM

50 AG670 Ensino médio SIM

51 AG692 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental SIM

52 AG700 Auxiliar geral Ensino Fundamental SIM

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

Consultor(a) Comercial 
(NOVA VAGA)

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

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

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
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53 AG710 Motorista Entregador Ensino médio SIM

54 AG731 Ensino superior SIM

55 AG748 Consultor(a) Comercial Ensino médio SIM

56 AG751 Ensino Fundamental NÃO

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

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

Marketing Digital| E-
Commerce

Profissional com experiência na função para realizar vendas do produto pela 
internet e realizar atendimento ao cliente. Necessário: Conhecimento nas 
plataformas digitais Mercado Livre, Shopee, Amazon. Diferencial: Ensino 

superior em Marketing e Vendas. / Salário: R$ 2.300,00 / Horário: 07h00 às 
17h20/ Contrato CLT/Segmento Carimbos e Matrizes

Profissional com 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
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57 AG755 Operador(a) de Caixa Ensino médio SIM

58 AG757 Auxiliar de Serviços Gerais Ensino médio SIM

59 AG763 Torneiro Mecânico SIM

60 AG770 Estágio em Educação Física Cursando Ensino Superior NÃO

61 AG772 Auxiliar de design gráfico Ensino médio SIM

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 auxiliar no estoque e nas demais 
rotinas da loja. / Salário: A combinar/ Horário: Segunda a Sexta-feira/ Contrato 

CLT/ Segmento Componentes para Calçados

Nível técnico ou curso 
profissionalizante

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

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

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

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

Academia

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

1.500,00 / Horário: 07h45 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Etiquetas e 
Adesivos
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62 AG776 Líder em atendimento Ensino médio SIM

63 AG778 Vendedor(a) Ensino médio SIM

64 AG780 Atendente Ensino médio SIM

65 AG781 Auxiliar de Vendas Ensino médio SIM

66 AG784 Auxiliar geral Ensino fundamental NÃO

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

Pizzaria

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

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

transporte + Vale Alimentação/ Contrato CLT/Segmento Loja Gelateria

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

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

Materiais Elétricos

Profissional para auxiliar na instalação de piscinas./ Salário: R$ 1.600,00/ 
Horário: 07h15 às 17h00/ Contrato CLT/ Segmento Piscinas
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67 AG785 Auxiliar de estoque Ensino fundamental NÃO

68 AG790 Mecânico de Manutenção Ensino médio SIM

69 AG791 Eletricista Instalador Ensino médio SIM

70 AG793 Auxiliar Operacional| Elétrica SIM

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

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

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

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

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

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

CLT/ Segmento Indústria de Bebidas

Profissional com experiência em instalações elétricas para realizar montagem 
de infraestrutura em eletrodutos e perfilados, instalação de luminárias, 

instalação de interruptores e tomadas, lançamento de cabos elétricos, ligações 
de quadros elétricos e demais funções relacionadas ao cargo. Necessário 

Disponibilidade para viagens de longa duração. / Salário: R$ 3.000,00 + Vale 
Refeição + Vale transporte + Refeição no Local/ Horário: 07h00 às 17h00/ 

Segmento Engenharia

Nível Técnico (cursando ou 
concluído)

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

(completa ou cursando)/ Salário: R$ 1.500,00/Horário: 07h15 às 17h00/ 
Contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados
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71 AG794 Auxiliar de Produção Ensino Fundamental NÃO

72 AG798 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental SIM

73 AG801 Estágio em Recepção NÃO

74 AG807 Assistente de Compras Ensino médio SIM

75 AG812 Atendente noturno Ensino médio SIM

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

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

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

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

Restaurante

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

rotinas relacionadas a função. Necessário veículo próprio./ Salário: R$ 1.716,50 
+ 83,00 de Quebra de caixa + Adicional noturno/ Horário: 17h40 às 02h00 de 
Domingo à Quinta-feira e 19h00 às 04h00 Sexta-feira à Sábado (Escala 6x1)/ 

Segmento Loja de Conveniência
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76 AG814 Programador - SIM

77 AG815 Costureira Ensino Fundamental SIM

78 AG819 Estágio em Administração NÃO

79 AG820 Estágio em Atendimento NÃO

80 AG822 Supervisor de e-commerce Ensino médio SIM

Profissional com experiência na função para desenvolvimento e manutenção 
de programas desenvolvidos em GeneXus. Diferencial: Vivência em 

programação GeneXus ou outra linguagem de programação./ Salário: a 
combinar + Vale-refeição + PLR + assistência médica e seguro de vida em 

grupo./ Horário: Segunda à Sexta-feira /Segmento Tecnologia

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

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar nas rotinas 
administrativas e financeiras e atendimento aos clientes./ Bolsa: 600,00 + 

100,00 de Auxílio transporte/ Horário: 08h00 às 14h00 Segunda a Sexta-feira/  
Segmento Imobiliária

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar no 
atendimento ao cliente, impressões e xérox, auxiliar nas vendas de acessórios e 

celulares e demais rotinas relacionadas à função./ Bolsa: 600,00 + 100,00 de 
Auxílio transporte/ Horário: 09h00 às 14h00 Segunda à Sábado/  Segmento 

Comércio de Eletrônicos

Profissional com experiência em E-commerce para supervisionar e monitorar o 
atendimento realizado pela equipe e os setores de atendimento, acompanhar 

metas semanais e mensais. Realizar reuniões de alinhamento e feedbacks. 
Diferencial: Conhecimento em Zendesk/ Salário: R$ 2.800,00 + comissão + 

cesta básica/ Horário: 07h30 às 17h20/ Contrato CLT/  Segmento Indústria de 
Calçados
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81 AG823 Designer gráfico Ensino superior ou técnico SIM

82 AG827 Vendedor (a) Ensino médio SIM

83 AG828 Ensino Fundamental SIM

84 AG830 Operador(a) de Caixa Ensino médio SIM

85 AG831 Gerente de Expedição Ensino médio SIM

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

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

CLT/Segmento Moda Esportiva

Profissional com experiência em vendas para realizar o atendimento a clientes 
presencial e online./ Salário: R$ 1.529,50 + Vale transporte/ Horário: 09h00 às 
18h00 e 09h00 às 15h00 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Moda Infantil)

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 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 gestão de pessoas, gestão de expedição, 
entrada e saída de produtos, gestão de cargas para evitar devoluções e avarias, 

seguir diretrizes de entrega e normas internas./ Salário: R$ 3.000,00 + Vale 
alimentação + Vale farmácia + Plano odontológico + Seguro de Vida + 

Assistência médica parcial/ Horário: Disponibilidade de horário/ Contrato 
CLT/Segmento Produtos Automotivos
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86 AG832 Ensino médio SIM

87 AG834 Auxiliar de Expedição Ensino Fundamental SIM

88 AG836 Ajudante Geral Ensino Fundamental NÃO

89 AG837 Instalador de Placas Ensino médio NÃO

90 AG838 Empregada Doméstica Ensino Fundamental SIM

91 AG839 Empregada Doméstica Ensino Fundamental SIM

Assistente de Almoxarifado| 
Expedição 

Profissional com experiência na função./ Salário: R$ 2.000,00 + Vale transporte 
+ Assistência médica/ Horário: 07h30 às 18h00/  Segmento Indústria de 

Tecnologia

Profissional com experiência na função/ Salário: R$ 1.700,00/ Horário: Segunda 
a Sexta-feira/ Contrato CLT/ Segmento Ferramentas

Profissional para realizar a reposição das mercadorias no estoque, auxiliar no 
atendimento ao cliente e demais rotinas da loja. / Salário: R$ 1.596,50/ 

Horário: 07h30 às 17h45/ Contrato CLT/  Segmento Lubrificantes

Profissional para instalar placas em imóveis e acompanhamento de visitas.  
Necessário CNH A/B. / Salário: R$ 1.720,37 + 295,80 Cesta Básica/ Horário: 

08h00 às 18h00/ Contrato CLT/  Segmento Imobiliária

Profissional com experiência em todas as funções domésticas (lavar, passar, 
cozinhar, arrumar, limpar e cozinhar). Residência localizada na região do 

Centro./ Salário: A combinar + vale transporte/ Horário: Segunda a Sexta-feira /
Segmento Residencial

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  /Segmento Residencial
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92 AG840 Estágio em Administração NÃO

93 AG841 Estágio em Produção NÃO

94 AG842 Estágio em Atendimento NÃO

95 AG843 Ensino superior SIM

Cursando ensino Superior 
ou técnico

Cursando Superior/Técnico em Administração 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-feira/  Segmento Posto de Combustível

Cursando ensino Superior 
ou técnico

Cursando Superior/Técnico em Gestão da Produção Industrial, Engenharia de 
Produção ou áreas relacionadas (Noturno) para auxiliar no setor de 

planejamento e produção./ Bolsa: R$ 1.000,00 + 240,00 Auxílio-transporte/ 
Horário: 06h/dia Segunda a Sexta-feira/ Segmento Indústria de Bebidas

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1º ou 2º ano do ensino médio (noturno) para auxiliar no setor de 
relacionamento, atendimento e vendas. Residir nas imediações do Vera Cruz./ 

Bolsa: R$800,00 + 100,00 auxílio transporte/ Horário: 08h00 as 14h30/ 
Segmento Industria de Calçados

Auditor(a) Interno (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em auditoria interna, processos contábeis, 
certificações, processos de gestão pela qualidade para programar e executar 

auditorias de processos e de conferências em todas as áreas da empresa, 
visando assegurar a correta aplicação das normas internas, aplicação de leis, 

instruções normativas e outros dispositivos legais da empresa, nas áreas 
administrativas, comerciais e operacionais. Fazer relatórios das auditorias 

realizadas e apresentar para diretoria, elaborar processos e auxiliar na 
implementação de melhorias internas. Estar envolvido nos processos de LGDP, 

canal de denuncias e ESG. Necessário formação Superior em Ciências 
Contábeis ou áreas relacionadas./ Salário: 3.558,00 + Vale transporte + 585,00 
vale refeição + Assistência médica e odontológica/ Horário: 07h30 às 17h30/ 

Contrato CLT/  Segmento Cooperativa
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96 AG844 Ensino médio SIM

97 AG845 Ensino superior ou técnico SIM

98 AG846 Ensino médio SIM

99 AG847 Ensino médio NÃO

100 AG848 Ensino médio SIM

Assistente de Compras 
(NOVA VAGA)

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

Assistente Administrativo 
(NOVA VAGA)

Profissional com experiência na área administrativa para dar assistência ao 
departamento de estoque, conferências e contagens, etiquetagem e 

atendimento ao cliente interno (lojas). Necessário formação técnica ou 
superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas relacionadas e 

domínio no pacote Office./ Salário: R$ 2.200,00 + Assistência médica/ Horário: 
08h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira/ Contrato CLT/   Segmento Ótica

Vendedor(a) de E-commerce 
(NOVA VAGA)

Profissional com ampla experiência em E-commerce e plataformas de redes 
sociais para realizar vendas, atender clientes na loja virtual por telefone, via 

WhatsApp, chat de redes sociais, ou e-mail para auxiliar na finalização de 
pedidos ou dúvidas gerais. Cadastras produtos no site e participar na 
elaboração de estratégias comerciais. Diferencial: Conhecimento em 

plataformas de E-commerce/ Salário: R$ 1.600,00 + comissão + Vale transporte 
+ Cesta Básica/ Horário: 09h00 às 18h00 Segunda a Sexta-feira e 10h00 às 

14h00 aos Sábados/ Contrato CLT/ Segmento Vestuário

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

transporte + Vale Alimentação/ Contrato CLT/Segmento Gelateria

Assistente de Vendas (NOVA 
VAGA)

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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101 AG849 Ensino superior SIM

102 AG850 Ensino Fundamental SIM

103 AG851 Ensino Fundamental NÃO

104 AG852 Ensino Fundamental SIM

Patologista Veterinário 
(NOVA VAGA)

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

Casal de caseiros (NOVA 
VAGA)

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 
(NOVA VAGA)

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

Auxiliar de Limpeza (NOVA 
VAGA)

Profissional com experiência em limpeza comercial e empresarial./ Salário: R$ 
1.597,08 + 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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105 AG853 NÃO

106 AG854 NÃO

107 AEC01 Superior e especialização SIM

108 AEC02 Consultora comercial Ensino superior SIM

Estágio em Departamento 
Pessoal (NOVA VAGA)

Cursando ensino Superior 
ou técnico

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

pessoal./Bolsa: R$ 800,00 + 170,00 Auxílio transporte / Horário: 08h00 às 
15h00 Segunda a Sexta-feira/ Segmento Escritório de Contabilidade

Estágio em atendimento 
(NOVA VAGA)

cursando 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio

Cursando 1 ou 2º ano do Ensino médio/Técnico (Noturno) para auxiliar no 
atendimento ao cliente, fotos de produtos pelo WhatsApp e para o catálogo e 
ajudar nas rotinas do estoque./ Bolsa: R$ 750,00 + 50,00 de auxílio transporte/ 

Horário: 6horas/dia/ Segmento Cosméticos

Fisioterapeuta 
Dermatofuncional – PJ 

Área: clínica de dermatologia; Horário: segunda à sexta – das 8:00 às 18:00. 
Funções: aplicação de laser e outros procedimentos faciais. Requisitos: 

graduação em Fisioterapia com especialização dermatofuncional; desejável 
pós-graduação em estética. Benefícios: esta é uma vaga para PJ, com 

remuneração de 30% sobre o valor do procedimento

Área: cirurgias plásticas. Horários: Segunda à sexta - 8:00 às 12:00 - 13:30 às 
18:00. Funções: realizar orçamento para cirurgias plásticas e fechamento da 
venda, realização do contrato e recebimentos, agendamento da cirurgia e 

organização de todo o pré-operatório, acompanhamento da paciente no pós-
operatório. Requisitos: graduação em Administração, MKT e Vendas; veículo 
próprio; experiência com vendas e rotinas administrativas. Benefícios: salário 
R$2.000,00 e premiação de R$220,00 por cada venda realizada, estimativa de 

ganho mensal em premiação: R$3.000,00
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109 AEC03 Ensino médio NÃO

110 AEC04 Atendente em SAC Ensino médio SIM

111 AEC05 Auxiliar de cozinha Ensino médio SIM

Vendedor Externo (PJ ou CLT) 

Área: madeireira. Horário: Segunda à sexta - das 8:00 às 18:00 (variável). 
Funções: Visitar clientes, ligar e falar ao WhatsApp, enviar ofertas, fechar 

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

Inicial = Sul de Minas Gerais. Requisitos: ensino médio completo; ter veículo 
próprio e CNH; cursos em marketing, atendimento, relacionamento, técnicas 
de negociação, serão diferenciais. Benefícios: salário de R$1.800,00, comissão 
0,5 a 1,5% do valor do faturamento; ajuda de custo de R$180,00 por dia com 

estadia ou R$70,00 sem estadia

Área: lingerie. Horário: Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00. 
Sábados: 08:00 às 12:00 hrs. Funções: auxiliar no SAC, prestando atendimento 

ao cliente, tanto por telefone quanto pelas redes sociais. Auxiliar nas redes 
sociais quando necessário. Requisitos: ensino médio completo; experiência 

com atendimento ao cliente e com uso das redes sociais (Instagram, TikTok e 
WhatsApp). Benefícios: salário R$1.500,00, CLT

Área: restaurante. Horários: Terça e Quarta - 17:00 às 12:00. Quinta - 17:00 às 
1:00 da manhã. Sexta - 17:00 às 2:00 da manhã . Sábado - 16:00 às 2:00 da 

manhã. Domingo - 15:00 às 23:00.. 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; experiência anterior na função. Benefícios: 
salário R$1585,00, VA de R$290,00 + VT R$10,00 ao dia
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112 AEC06 Social Media Ensino médio SIM

113 AEC07 Vendedor (a) Ensino médio SIM

114 AEC09 Auxiliar de produção Ensino médio NÃO

115 AEC10 Vendedor (a) Ensino superior ou técnico NÃO

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 7h30 às 11h00 e das 12h00 às 17h18. 
Atribuições: gerir as redes sociais; planejamento de stories; desenvolvimento 
de plano de mídia; criação de peças, banners criativos, e atividades correlatas. 
Requisitos: ensino médio completo; experiência com gestão de redes sociais. 

Benefícios: salário de R$1.800,00 + vale transporte

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 9h às 18h ou das 9h às 19h e aos 
sábados, das 9h às 13h. Funções: venda para o cliente presencial e online, 

organização da loja, atendimento ao cliente. Requisitos: ensino médio 
completo; experiência com vendas. Benefícios: salário R$1560,00  + 2,5% de 

comissão de vendas

Horário de trabalho: segunda a sexta das 7:00 às 11:30 - 12:30 às 16:48 
Funções: leitura da ficha de produção para efetuar processo produtivo, 

pesagem, agitação, moagem, envase e liberação para a Expedição, limpeza e 
conferencia dos utensílios utilizados no processo. Remuneração: R$1.900,00. 
Requisitos: ensino médio completo. Competências: atencioso, responsável, 

proativo, comunicativo, trabalho em equipe, flexibilidade para mudança e ágil 
nas tarefas. Benefícios: 50% do plano de saúde, vale alimentação de R$250,00 

e seguro de vida. Segmento: indústria química

Área: sistemas de segurança. Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 8h00 às 
17h48. Atribuições: Prospecção de clientes, atendimento aos pedidos de 

orçamento, confecção e apresentação dos orçamentos; acompanhamento da 
entrega do serviço vendido. Salário a combinar. Requisitos: Superior em 

Administração e/ou Técnico em Eletroeletrônica; É necessário CNH para o 
exercício da função. Benefícios: comissão a combinar
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116 AEC11 Auxiliar de E-commerce Ensino médio SIM

117 AEC12 Designer gráfico SIM

118 AEC15 Ensino superior ou técnico SIM

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 8h00 às 18h00. Atribuições: Vendas 
em todos os canais de E-commerce. Atuar no operacional de sites de e-

commerce, pedidos, dúvidas, consultas dos clientes, faturamento das vendas, 
cadastro de produtos. Requisitos: Ensino Médio Completo; É necessário 

experiência com vendas em canais de e-commerce; Conhecimento no bling, 
plataforma irroba , subir anúncios, etc.. Benefícios: salário de R$2.000,00 e 

comissão sobre as vendas

Ensino superior completo 
ou cursando

Profissional com experiência que trabalha com edição de fotos em Photoshop, 
Canva, Lightroon, etc. É ideal que tenha conhecimento das redes sociais, em 

especial Instagram. Salário a combinar. Requisitos: Ter conhecimento e 
experiência em programas de edição de imagem; Formação ou estar cursando 

em Design, Publicidade ou Marketing.Benefícios: vale transporte

Auditor interno para 
Contabilidade 

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 07h30 às 17h30. Atribuições: 
Programar e executar auditorias em todas as áreas da empresa, visando 

assegurar a correta aplicação das normas internas, aplicação de leis, instruções 
normativas e outros dispositivos legais da empresa, nas áreas administrativa, 

comercial e operacional. Elaborar e apresentar relatórios de auditorias 
realizadas. Participar de comitês de compliance, LGDP e afins. Revisar normas e 

manuais internos, mapas de risco, dentre outros. Requisitos: Ensino Superior 
ou Técnico Completo em Contabilidade; Considera-se um diferencial: Pós em 
Auditoria.; Necessário experiência anterior em auditoria ou função simila; É 

necessário CNH para o exercício da função. Benefícios: salário R$3.568,53 + VA 
de R$585,00 + VT sem custo + plano de carreira
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119 AEC16 Vendedor (a) Ensino médio SIM

120 AEC17 Ensino médio SIM

121 AEC19 Vendedor (a) interno Ensino médio SIM

122 AEC20 Gestor (a) de vendas Ensino superior SIM

Loja de roupas femininas. Atendimento presencial na loja física, atendimento 
on-line site e Instagram, organizar espaço de trabalho loja e estoque, e 

conferência de estoque. Horário: Segunda a sexta: 9h as 18h Sábado: 10 as 
15hrs. Requisitos: Ensino médio completo; Experiência com vendas. 

Diferencial: CNH. Benefícios: salário R$1.529,50 + partir do segundo mês 
comissão sob vendas, geralmente 1% do valor que a mesma vender.

Vagas diversas para 
Restaurantes 

Horário: das 16:00 às 24:00 h. Vagas para: garçom, cozinheiro, auxiliar de 
cozinha, chapeiro, churrasqueiro, chef de cozinha. Requisitos: Ensino Médio 

completo; Experiência na função. Benefícios: salário à combinar.

Horário: Segunda à sexta das 11:40 à 20:30 e sábado das 11:00 às 16:30. 
Funções: atendimento ao cliente e vendas pelo telefone. Remuneração: 

R$1.874,50. Requisitos: Ensino médio completo; Necessário possuir 
experiência anterior em função similar. Competênicas: comunicativo, boa 

dicção, pontualidade, comprometimento e disponibilidade de horário. 
Benefícios: Premiação diária e mensal, ganho total entre R$ 2.000,00 a R$ 
4.000,00; Vale-refeição R$15,00 o dia; Assistência Médica/Plano de saúde; 

Assistência odontológica; Vale Transporte R$10,00 o dia.

Clínica de estética. Horário: de segunda à sexta das 8:00 às 18:00 e sábados, 
das 8:00 às 14:00. Funções: treinar equipe de vendas, promover a motivação, 

analisar índices e resultados, estudar o mercado, elaborar e implantar 
estratégias e plano de vendas, promover vendas, ampliar parcerias e 

possibilidades de negócios. ** Cargo de confiança ** Requisitos: Necessário 
flexibilidade de horários; Experiência com gestão e treinamento de equipe de 
vendas; Habilidade com estratégias de vendas e redes sociais. Conhecimento 

em Marketing Digital; Desejável que conheça o segmento de estética; 
Graduação em Administração, Marketing e Vendas, ou área relacionada. 
Benefícios: salário R$2.500,00 + Vale refeição de R$ 20,00 por dia útil + 

comissão sobre o faturamento.
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123 AEC21 Nível Técnico NÃO

124 AEC22 Analista comercial interno Ensino superior SIM

125 AEC23 Ensino médio SIM

126 AEC24 Fonoaudióloga Ensino superior NÃO

Auxiliar de técnico em 
Sistemas de Segurança 

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 08h45 às 17h33 com 01 hora de 
almoço. Atribuições: Auxiliar na instalação de sistema de alarmes, câmeras e 

concertinas. Requisitos: Ensino Médio completo (curso em eletrotécnica é um 
diferencial); É necessário CNH para o exercício da função; Disponibilidade para 

início imediato. Benefícios: Salário passível de negociação para o candidato 
com graduação em Eletrotécnica

Área: agronegócio. Horário: Segunda à sexta - das 7:30 às 17:30. Funções: Fazer 
e receber contatos de possíveis clientes para apresentação da empresa, dos 
produtos e realização de orçamentos, negociação de contratos. Requisitos: 

Desejável Superior em Administração ou Marketign e Vendas; Desejável 
afinidade com o agronegócio; Disponibilidade para viagens. Salário: R$3.000,00

Vendedor (a) para loja de 
roupas 

Shopping – noturno. Horário: das 14:00 às 22:00 horas - folgas por escala. 
Funções: venda para o cliente presencial e online, organização da loja, 

atendimento ao cliente. Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência com 
vendas. Benefícios: salário R$1662,00 + Vale transporte + premiação por 

metas.

Horário: segunda à sexta, das 8:00 às 18:00. Funções: Realização de exames 
audiológicos; Seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Venha trabalhar com 
aparelhos auditivos de última geração e fazer parte da melhor equipe do país! 

Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia; CRFª Ativo; Disponibilidade para 
início imediato; Disponibilidade para viagens. Benefícios: Salário Fixo + 

Comissão + Benefícios
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127 AEC25 Ensino   Médio SIM

128 AEC26 Televendas Ensino médio SIM

129 AEC27 Estoquista Ensino médio NÃO

130 AEC28 Vendedora Ensino médio SIM

Assistente comercial / 
backoffice administrativo 

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 à fornecedores e revendedores, assistência 
para vendas diretas, emissão e análise de relatórios, etc. Requisitos: Ensino 

Médio Completo; Experiência com rotinas administrativas e EXCEL. Benefícios: 
salário R$ 1.800,00 + Premiação por produtividade.

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: uniformes empresariais. Horário de trabalho: segunda a sexta das 8 as 
18. Funções: vendas internas e externas e visitas a clientes. Remuneração: 

R$1600,00; Requisitos: Necessário CNH, pois realizará visitas externas a 
cleintes com o carro da empresa; Ensino médio completo; Necessário possuir 
experiência anterior com vendas. Benefícios: salário R$1.600,00 + Comissões 

5% + Vale Transporte + Cesta básica
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131 AEC29 Vendedora Ensino   Médio SIM

132 AEC31 Auxiliar de limpeza Ensino médio SIM

133 AEC33 Ensino médio SIM

134 AEC34 Gerente de restaurante Ensino médio SIM

135 AEC35 Esteticista Ensino superior ou técnico SIM

Área: motos. SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 18:00. SABADO 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 R$2.000,00 + Bonificação de 400,00 + Vale 

transporte

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

Gerente auxiliar de 
restaurante 

Horário e Salário: à combinar. Funções: Auxiliar o Gerente Geral nas rotinas 
operacionais do restaurante, prestando apoio à equipe. Requisitos; Ensino 

Médio Completo; Experiência anterior na função de gerente auxiliar de 
restaurante.

Horário e Salário: à combinar. Funções: Coordenar e treinar a equipe; Fazer os 
pedidos junto aos fornecedores; Montar o calendário de folgas e férias; 

Controlar o estoque; Organizar as normas de higiene e segurança alimentar. 
Garantir a qualidade do produto e a produtividade do trabalho. Requisitos: 

Ensino Médio Completo; Experiência anterior na função de gerente de 
restaurante.

Horário: de segunda à sexta - das 8:00 às 18:00. Funções: tratamentos estéticos 
corporais e faciais. Requisitos: Graduação ou Técnico em Estética; Experiência 
na área. Benefícios: salário R$1.650,00 + vale transporte e vale alimentação.
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136 AEC36 Auxiliar de limpeza Ensino médio SIM

137 AEC37 Recepcionista Ensino médio SIM

138 AEC38 Gerente trainee Ensino médio 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.

Horário:Segunda-feira à sexta-feira -12:20hrs às 21:00hrs com uma hora de 
almoço,Sábados12:20hrs ás 19:00hrs com uma hora de almoço. Funções: Fazer 
o primeiro atendimento ao cliente, abrir e fechar a porta para o cliente, servir 

o cardápio que temos na clínica, fazer agendamentos, desmarques, todo o 
controle de agenda de todos os colaboradores que realizam atendimento na 
clínica, fazer abertura e fechamento de caixa, usar o sistema da clínica para 
lançamento da agenda que é toda virtual, vendas de produtos no sistema, 

consumir protocolos dos clientes no sistema e realizar o agendamento, finalizar 
os atendimentos no sistema, responder via WhatsApp os clientes, atender 

telefone, montar ficha do cliente, levar o cliente até o local onde será feito o 
atendimento, fazer reposição do que é oferecido no cardápio. Requisitos: 

Ensino Médio Completo.; Experiência superior a 1 ano; Disponibilidade para 
trabalhar no período tarde e noite; Dominar o pacote office. Benefícios: salário 

R$1.580,00 + VT 180,00 + VA 83,22.

Se você é um vendedor líder, que se destaca nas vendas e adora trabalhar com 
metas, esta é sua oportunidade!! Horário: Segunda e Sexra - 08H00 AS 18H00 e 
Sábado - 08H00 AS 15H00. Funções: gestão de loja varejo, liderança da equipe, 

atingimento de metas e controle de vendas. Requisitos : Ensino Médio 
Completo; Experiência superior a 1 ano em Loja do Varejo - Segmento : 

Móveis. Disponibilidade para mudar de Franca (raio de 150 km). Benefícios: 
Salário compatível com o cargo (à combinar) + Premiações por metas + Plano 

de carreira
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139 AEC39 NÃO

140 AEC40 Estagiário de Ensino Médio Cursando o Ensino Médio NÃO

141 AEC43 Atendente  Ensino médio SIM

142 AEC44 Ensino superior ou técnico SIM

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.

Loja de café e cookies em Shopping de Franca. Horário: Segunda a sexta: 10:40 
as 19:30 /// segundo horario 12:10- 21:00 Sábado:10:40 as 19:30 /// segundo 

horario 12:10- 21:00 Domingo : 14:00 as 20:00. Funções: atendimento - 
preparação de pratos - finalização de café limpeza em geral da loja. Requisitos: 

Ensino médio completo; Experiência anterior em função similar. Benefícios: 
salário R$1.500,00 + Vale refeição: 290 reais.

Auxiliar de departamento 
pessoal 

Empresa de construção civil. Segunda a sexta: 07:00 as 17:30. Funções: Rotina 
básica de RH e Departamento pessoal, como: contratação, demissão, 

encaminhamento para exames, documentação para o escritório contábil, 
conferência de ponto e folha de pagamento, etc. Requisitos: Superior ou 

técnico completo em Recursos Humanos ou Contabilidade; Experiência prévia 
em função similar. Benefício: salário R$2.216,00 + Vale Alimentação no valor 

de R$160,00.
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143 AEC45 Vendedor (a) Ensino médio SIM

144 AEC46 Consultor de Vendas Ensino médio SIM

145 AEC47 Gerente de loja Ensino médio SIM

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: salário R$ 1.596,50 + R$250,00 de ajuda de custo  

+ comissão sobre vendas.

Área: academia. Carga horária semanal de 44 horas: Segunda a quinta 11:30 as 
16:30 - 17:30 as 21:15; Sexta feira 10:30 as 15:30 - 16:30 as 20:30 Ou segunda a 

quinta 8 as 12 horas retornando 16:30 as 21:15; Sexta 10:30 as 15:30 
retornando 16:30 as 20:30. Funções: Telemarketing através de redes sociais e 
ligações, atendimento pessoal mostrando a academia aos clientes agendados, 

venda de produtos como natação, hidroginástica, fisioterapia aquática e 
musculação. Requisitos: Ensino médio completo e experiência prévia com 

vendas. Benefícios: Comissão sobre contratos vendidos e premiação semanal 
sobre meta atingida. Vale Alimentação de R$ 88,00 + Academia Grátis.

Área: loja de móveis e eletro. Horário: Segunda e Sexra - 08H00 AS 18H00 e 
Sábado - 08H00 AS 15H00. Funções: gestão de loja varejo, liderança da equipe, 

atingimento de metas e controle de vendas. Requisitos: Ensino Médio 
Completo; Ter experiência com gerência de loja varejo de móveis e eletro; Ter 
veículo próprio; Disponibilidade para mudar de Franca (raio de 150 km). Se for 
de outra cidade, disponibildiade para se mudar para Franca. Benefícios: Salário 

compatível com o cargo (à combinar) + Premiações por metas + Plano de 
carreira
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146 AEC48 Ensino superior SIM

147 AEC49 Ensino superior SIM

148 AEC50 Ensino superior SIM

Gerente adjunto de 
investimentos 

Horário: segunda à sexta - 8:30 hrs -17:30 hrs. Funções: Captação e negociação 
de aplicações financeiras, concessão de créditos, produtos e serviços 

financeiros, conhecimento especifico da area de investimentos financeiros, 
conhecimento mercadologico e relacionamento com investidores. Requisitos: 

Ensino Superior na área de finanças, investimentos, economia, CPA 20; 
Experiencia mínima na função 10 anos; Vasto conhecimeto sobre mercado 
financeiro e investimentos. (Desejável conhecimento de mercado exterior); 

Veículo Próprio. Benefícios: Comissão de função 40% sobre salario base + Vale 
refeição, Assistência Médica Seguro de Vida, Comissão na venda de consórcios, 

Plano de Carreira.

Gerente de unidade de 
investimento 

Horário: segunda à sexta - 8:30 hrs -17:30 hrs. Funções: Captação e negociação 
de aplicações financeiras, concessão de créditos, produtos e serviços 

financeiros, conhecimento especifico da area de investimentos financeiros, 
conhecimento mercadologico e relacionamento com investidores. Requisitos: 

Ensino Superior na área de finanças, investimentos, economia, CPA 20; 
Experiencia mínima na função 10 anos; Veículo Próprio. Benefícios: Comissão 

de função 55% sobre salario base + Vale refeição, Assistência Médica Seguro de 
Vida, Comissão na venda de consórcios, Plano de Carreira.

Analista de Recursos 
Humanos 

Horário: de segunda à sexta das 8:00 às 18:00 (precisa de disponibilidade de 
horários). Funções: Recrutamento e Seleção,Treinamento de equipe, PDI, 
Avaliação de desempenho, Elaboração de plano de cargos e salário, etc. 

Requisitos: Graduação em Psicologia, Adminstração ou Recursos Humanos; 
Experiência com treinamento de equipe, PDI, avaliação de desempenho, etc. 

Benefícios: 50% convênio médico.
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149 AEC52 Vendedora interna Ensino médio SIM

150 AEC53 Ensino superior ou técnico SIM

151 AEC55 Ensino médio SIM

152 AEC56 Supervisor de logística Ensino superior SIM

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.

Consultora de vendas externa 

Área: cosméticos. Horários: Segunda à sexta  de 8H às 18H  e Sábado das 8H AS 
13H. Funções: Formar um time de revendedores, prospecção de novos 

revendedoras de produtos de beleza e acompanhar suas vendas, divulgação da 
marca, participação em showroom. Requisitos: Ensino Médio Completo 

Desejável experiência formação de equipe para venda Porta a Porta.; Carro 
próprio.; Benefícios: Salário Fixo à negociar + bonificações + Vale refeição por 

dia útil. **Ajuda de custo para as despesas com o carro.

Horário : à combinar. Funções: administrar centro de distrobuição de produtos 
de beleza, atendendo a 30 lojas em Franca e região. Administrar e planejar as 
atividades dos setores de expedição e logística. Supervisionra o processo de 

descarga, conferência, movimentação, armazenagem, controle de vencimento 
e acondicionamento no estoque. Acompanhar as trocas, devoluções, avarias, 

emissão de documentos fiscais, fazer gestão de pessoasc, controlar o 
orçamento da área e fazer o acompanhamento dos indicadores de 

desempenho dos processos. Requisitos: Graduação em Logística ou Gestão 
Empresarial.; Experiência com Supervisão de Logística superior a 2 anos. 

Benefícios: Salário e benefícios à combinar.
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153 AEC57 Ensino médio SIM

154 AEC58 Ensino médio SIM

155 AEC59 Ensino médio NÃO

156 AEC60 Ensino médio SIM

Vendedor (a) (NOVA VAGA)

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.

Gerente de cafeteria (NOVA 
VAGA)

Loja de chocolates. Horário: Segunda à sexta - 9:00 AS 18:00 H e Sábado - 9:00 
AS 15:00 H Funções: Supervisão do atendimento ao público, orientar e treinar 

a equipe, rotina administrativa da loja (compras, controle de estoque, 
pagamentos, etc). Requisitos: Ensino Médio Completo; Necessário ter 

experiência prévia. Benefícios: a negociar.

Atendente em cafeteria 
(NOVA VAGA)

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.

Analista de compras e 
logística (NOVA VAGA)

Madeireira. Horário: Segunda à sexta, das 8:00 às 18:00. Funções: Realiza 
compras de materiais, suprimentos. Negocia com os fornecedores, visando as 

melhores condições de preços, qualidade, prazos de pagamento e entrega. 
Desenvolve e acompanha relatórios para análise da performance de 

fornecedores. Conferir e receber compras, controlar entrega e compras EPI e 
materiais de uso e consumo. Identificar e programar rotas, informar sobre 

andamento da entrega e o recebimento dos pedidos. Requisitos: Segundo grau 
completo; Experiência profissional como Assistente de Compras ou função 

similar; Necessário experiência anterior na área de compras; Sólidas 
habilidades organizacionais Benefícios: Salário e benefícios: à negociar.
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157 AEC61 Ensino médio SIM

Oportunidades na região de Ituverava/SP

158 AG660 Nível Técnico SIM

159 AG686 Ajudante de Meio Ambiente Ensino   Médio SIM

Oportunidades na região de Patrocínio Paulista/SP

Recepcionista (NOVA VAGA)

Estamos à procura de recepcionista para gerenciar nossa recepção diariamente 
e para executar uma variedade de tarefas administrativas que ajudem na 
organização da nossa empresa. Como recepcionista, você será o primeiro 

ponto de contato: receberá os visitantes e clientes, coordenando as atividades 
da recepção, incluindo a distribuição de correspondências e o 

redirecionamento de chamadas telefônicas. Os horários são de segunda a sexta 
das 12:00 às 21:00 (intervalo de 1h às 16h00) e sábado 08:00 às 12:00. Regime 

44 horas semanais. Salário R $1.445,55. Requisitos: Ser maior de idade ✓
Disponibilidade de horários Preferencialmente residir nas imediações do ✓ ✓

bairro São Joaquim Proficiência no pacote office MS  Experiência prática ✓ ✓
com equipamento de escritório por exemplo(impressoras) Sólida habilidade ✓

de comunicação escrita e verbal, com perfil pró-ativo Habilidades ✓
organizacionais como seguir direcionamentos e de ser multitarefa. Benefícios: 
Ajuda custo VR $94,00 + Convênio Farmácia. Descontos em todos planos para 

familiares 1 e 2 grau.

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



https://forms.gle/qSyFBYYbAc2pmiDt8
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160 AG662 Designer Gráfico Júnior  Nível Técnico SIM

161 AG804 Ensino superior 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

Analista de Marketing Digital 
Pleno 

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

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

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

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

Indústria Farmacêutica


	Publicação

