Açougueiro – (masculino, acima de 20 anos, experiência comprovada, fundamental
incompleto)

Agente de inspeção (aux. técnico de inspeção veicular)– (masculino, CNH: AB)

Agente de vendas de serviço (promotor) – (acima de 21 anos, ensino médio completo,
experiência comprovada – prospecção de empréstimo pessoal)

Ajudante de motorista – (masculino, experiência comprovada)

Analista de engenharia de produto (214905) – (feminino, ensino médio completo,
experiência comprovada, CNH: B)

Analista de marketing – (acima de 20 anos, com experiência, superior completo ou
cursando na área, falar inglês e espanhol fluentemente)

Analista de marketing – (experiência comprovada, cursando marketing ou propaganda)

Analista de marketing digital (assistente)– (com experiência, superior cursando ou
completo marketing)

Analista de PCP – (masculino, experiência comprovada, CNH:B)

Analista de RH – (ensino médio completo, experiência comprovada, conhecimento no
sistema consistem)

Analista de RH – (ensino superior completo, experiência comprovada)

Analista de RH – (acima de 25 anos, com experiência comprovada – formado em RH,
Administração ou Psicologia)

Analista de rede – (acima de 21 anos, experiência comprovada, CNH: B)

Analista Fiscal – (cursando ou formado na área, experiência comprovada)

Assistente administrativo – (experiência comprovada, CNH: B, ensino médio completo,
condução própria, conhecimento no sistema CONSISTEM)

Assistente fiscal – (experiência comprovada, ciências contábeis cursando ou completo)

Assistente de coordenação – (feminino, de 25 a 45 anos, CNH: B, ensino médio
completo)

Assistente de engenharia (ESTAGIO) – (estar cursando entre o 3º e 5º período de
engenharia elétrica)

Atendente de cafeteria – (feminino, com experiência, ensino médio completo)

Atendente de loja– (masculino, ensino médio completo – ter boa comunicação,
proativo, bom relacionamento interpessoal)

Atendente de loja – (masculino, 18 a 24 anos, ensino médio completo)

Atendente de padaria – (acima de 20 anos, experiência comprovada, residir próximo ao

Limoeiro)

Auxiliar administrativo (seminovos) – (masculino, acima de 20 anos, com experiência,
ensino médio completo, CNH:B)

Auxiliar administrativo – (acima de 21 anos, experiência comprovada, ensino médio
completo, CNH:B)

Auxiliar administrativo – (feminino, acima de 20 anos, com experiência, ensino médio
completo)

Auxiliar de bordado (763310) – (feminino, residir próximo ao Limoeiro)

Auxiliar de expedição – (acima de 21 anos, com experiência, ensino médio completo)

Auxiliar de garçom – (masculino, com experiência)

Auxiliar de Logística – (ensino médio completo, com experiência)

Auxiliar de Logística – (com experiência comprovada, ensino médio completo,
masculino, acima de 21 anos)

Auxiliar de logística – (com experiência, ensino médio completo)

Auxiliar de padeiro – (acima de 20 anos, experiência comprovada, residir próximo ao
Limoeiro)

Auxiliar de produção tinturaria – (masculino, acima de 21 anos, com experiência) 1º
turno

Auxiliar de produção – (masculino, fundamental incompleto – produção de argamassa)

Auxiliar de produção

Auxiliar de produção – (ter noção de soldagem, corte de chapas em guilhotina,
furações, rebarbação)

Auxiliar de produção – (acima de 25 anos, CNH: B – fabricação de salgados)

Auxiliar de produção – (masculino, ensino médio incompleto)

Auxiliar de produção – (masculino, ensino médio completo, com experiência em
almoxarifado e indústria)

Auxiliar de produção – (masculino, ensino médio completo, montagem e manutenção
de carrocerias)

Auxiliar Técnico em Refrigeração – (masculino, com experiência em auxiliar na
manutenção e instalação de ar-condicionado)

Babá – (feminino, acima de 20 anos, com experiência)

Barman – (masculino, com experiência)

Borracheiro (autocenter) – (masculino, com experiência)

Cabeleireiro – (com experiência em corte unissex, ensino médio incompleto)

Coletor de lixo – (masculino, fundamental completo)

Confeiteiro– (acima de 20 anos, experiência comprovada, residir próximo ao Limoeiro)

Conferente de carga e descarga – (masculino, experiência comprovada, CNH: B, curso
de empilhadeira)

Conferente de carga e descarga – (experiência comprovada, ensino médio completo)

Costureira em geral – (experiência comprovada em pelo menos duas máquinas,
principalmente reta)

Costureira em geral – (experiência comprovada em reta, cobertura e overlock, residir
próximo)

Costureira em geral – (com experiência em reta, catraca e overlok, fundamental
incompleto - costurar lençóis e fronhas)

Costureira em geral – (fundamental completo)

Costureira em geral – (feminino, com experiência em reta, cobertura e overlok)

Costureira em geral – (experiência comprovada em reta – overloque – cobertura, ter

trabalhado com costura de pijama)

Costureira em geral – (com experiência em reta e overlok, saber costurar modinha
elaborada)

Costureira Pilotista – (experiência comprovada, residir próximo)

Costureira Pilotista – (ensino médio completo, com experiência em Jeans)

Cuidador de idosos – (feminino, acima de 20 anos, com experiência)

Dobrador revisor – (feminino, morar próximo ao Limoeiro)

Empregada doméstica – (feminino, entre 35 e 50 anos, experiência comprovada,
fundamental completo)

Enfermeiro – (ensino superior na área)

Estampador – (masculino, com experiência)

Estilista de moda (desenvolvimento) – (feminino, com experiência, formado ou
cursando faculdade de moda)

Estoquista – (acima de 21 anos, experiência comprovada, CNH: B)

Estoquista – (masculino, com experiência, CNH: AB, condução própria)

comercial

Farmacêutico - (Ensino superior na função)

Garçom – (masculino, acima de 25 anos, com experiência)

Gerente (loja de roupas) – (feminino, acima de 20 anos, com experiência, ensino médio
completo)

Gesseiro (auxiliar) – (masculino, CNH: AB)
Gesseiro forrador – (masculino, experiência comprovada, CNH: AB – gesso comum e
forro de gesso acartonado)

Inspetor de qualidade externa - (com experiência, CNH:B)

Inspetor de linha de montagem – (masculino – fabricação de material eletrônico para
veículos automotores)

Instalador de equipamentos eletrônicos (731110) – (acima de 21 anos, experiência
comprovada, CNH: B)

Líder de produção (821405) – (conhecimento em corte de chapas guilhotina,
calandragem, prensagem, soldagem MIG/TIG, interpretação desenho técnico)

Marceneiro – (masculino, acima de 25 anos, com experiência em móveis planejados)

Marmorista – (masculino, experiência comprovada)

Mecânico caldeireiro (724410)– (masculino, experiência comprovada, CNH: B, ensino
médio completo, condução própria)

Mecânico montador (auxiliar) – (auxiliar mecânico industrial, preferencialmente
cursando técnico em mecânica)

Mecânico de automóveis e caminhões – (masculino, acima de 25 anos, fundamental
completo, experiência comprovada,, trabalhar com solda, CNH:C)

Mecânico de equipamentos industriais – (masculino, acima de 30 anos, experiência
comprovada, ensino médio completo, CNH: B)

Montador – (masculino – montagem de acessórios de alumínio – se tiver conhecimento
será um diferencial na contratação)

Motorista Carreteiro – (masculino, experiência comprovada com carreta, CNH: E)

Motorista de caminhão – (masculino, acima de 25 anos, com experiência, CNH: C –
importante já ter feito viagens a SP)

Motorista de caminhão – (masculino, possuir CNH E, com o mínimo 1 ano de
experiência dirigindo)

Motorista de caminhão – (masculino, acima de 30 anos, experiência comprovada
preferencialmente com coleta de lixo, CNH:D, fundamental completo)

Motorista de furgão– (masculino, acima de 25 anos, experiência comprovada,
fundamental completo, CNH: AB)

Oficial de serviços gerais – (masculino, de 30 a 45 anos, CNH:AB, ensino médio
completo)

Operador de máquinas fixas – (masculino, experiência comprovada, CNH:B, ensino
médio completo, condução própria)

Operador de máquina de bordar – (com experiência, fundamental incompleto)

Operador de máquina de bordar – (experiência comprovada, fundamental incompleto)

Operador de máquina de bordar – (masculino, acima de 25 anos, ensino médio
completo)

Operador de Telecobrança - (com experiência, ensino médio completo)

Operador de torno CNC – (experiência comprovada, fundamental completo)
Operador industrial – (masculino, CNH:D)

Padeiro – (masculino ou feminino, acima de 20 anos, com experiência comprovada –
fabricação de pães, cucas, folhados, croissant e salgados)

Passadeira – (feminino, com experiência)

Professor de ed. física (ESTÁGIO) – (cursando ed. física ou pedagogia – trabalhar com
atividades físicas em grupo)

Programador de centrais de automação (212415) – (acima de 21 anos, experiência
comprovada, CNH: B)

Recepcionista em geral – (feminino, ensino médio completo)

Recepcionista secretária – (feminino, ensino médio completo, ser pró ativa)

Revisor de produção de peças para bordar – (com experiência, fundamental
incompleto)

Servente de Limpeza - (com experiência)

Social Mídia (ESTÁGIO) – (feminino, superior na área)

Social Mídia (ESTÁGIO) – (cursando superior na área)

Soldador – (experiência comprovada com MIG/TIG, conhecimento desenho técnico e
caldeira, CNH: B, ensino médio completo, condução própria)

Soldador – (masculino, com experiência em MIG, MAG e eletrodo e conhecimento
estruturas metálicas, CNH: AB, disponibilidade de horários)

Subgerente – (experiência comprovada, CNH:AB, desejável superior cursando ou
completo)

Tecelão de malhas – (masculino, experiência comprovada, fundamental completo)

Tecelão de malhas – (masculino, experiência comprovada)

Técnico Automotivo (consultor técnico) – (masculino, acima de 25 anos, possuir CNH
B)

Técnico em eletromecânica ou mecânica– (masculino, curso técnico, CNH: AB)

Técnico em Refrigeração – (com experiência em instalação e manutenção de
ar-condicionado)

Técnico em informática – (masculino, acima de 19 anos, ensino médio completo, com
experiência, CNH: AB)

Técnico em informática – (masculino, possuir condução própria e CNH B, com
experiência)

Torneiro mecânico Fresador– (masculino, com experiência, CNH: B)

Trabalhador elaboração de pré fabricados – (masculino, fundamental completo,
experiência comprovada)

Vendedor Home office - (masculino, experiência comprovada e conhecimento em
materiais de construção, possuir computador / laptop / celular)

Vendedor de consórcio – (experiência comprovada, CNH: B)

Vendedor interno (ramo têxtil) – (masculino, ensino médio completo)

Vendedor interno - Loja de móveis– (experiência comprovada, ensino médio completo)

Vendedor interno (veículos) – (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:
B)

Vendedor interno (autocenter) – (com experiência)

Vendedor interno – (feminino, acima de 20 anos, com experiência em vendas no
atacado e varejo, ensino médio completo)

Vendedor interno – (ensino médio completo)

Vendedor interno – (vendedor de eletro com experiência comprovada, ensino médio
completo)

Vendedor interno – (ensino médio completo – venda de acessórios para celular)

Vendedor porta a porta - (com experiência)

*Centro- comercial

Vendedor Porta a porta – (masculino ou feminino, boa comunicação, ensino médio
completo)

Vendedor porta a porta – (feminino – vender convênios de saúde)

