
   
 

TÉCNICO ELETRÔNICO (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Programação de máquinas; Montagem final dos aparelhos eletrônicos; Teste final; Conserto 
de aparelhos eletrônicos e dispositivos de circuitos eletrônicos;Manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva em circuitos eletrônicos; Outras atividades relacionadas ao cargo. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Realizar Recrutamento e Seleção de colaboradores;Divulgações e acompanhamentos de 
vagas em sites;Recebimento de documentos admissionais;Integração/ Treinamento e 
Desenvolvimento com colaboradores;Administração de Benefícios;Controle de Ponto;Suporte 
em outras demandas eventuais da empresa;Realiza outras atividades relacionadas ao cargo. 

✤FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

✤Salário: R$ 1.500,00 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

  

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7 vagas)  

✤Sem Experiência   

✤Auxiliar de produção para atuar nos setores: pintura, galvanização, Corte, Dobra, etc. 

✤Salário: 1543,00 inicial   

✤ Horário: 07:30 – 17:18 

 ✤Bairro: Condomínio Industrial       



 ✤CIDADE: Corupá  

 

MONTADOR DE MÁQUINAS / ASSISTENTE TÉCNICO  (2 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤Fazer Instalação, manutenção preventiva e corretiva das máquinas Tecnotok ,no cliente do 
Brasil e/ou Exterior, Ter disponibilidade para viajar no Brasil e Exterior para instalações e/ou 
manutenção das máquinas nos clientes 

✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 7:30 às 17h18min com intervalo de 1h para almoço 

 ✤Bairro: JOÃO PESSOA 

 

TÉCNICO DE SUPORTE JÚNIOR  (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Vivência na área de TI como Field Service (Atendimento a campo); Conhecimentos de 
Hardware e Software;Conhecimento em sistemas operacionais, suporte a hardware, software 
e redes;Instalação, movimentação, troca de equipamentos,Atendimento a problemas físicos, 
manutenção preventiva, corretiva, instalação de novos equipamentos e demais rotinas da 
área. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: A COMBINAR 

 

TALHADOR  (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤O trabalho consiste em Cortar enfesto de malha com Talhadeira manual;Com experiência no 
corte com talhadeira manual. O trabalho exige atenção, concentração, trabalho em equipe. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário:7:00 as 12:00 – 13:00 às 16:48 

 ✤Bairro: Czerniewicz  

 

ALMOXARIFE  (1 vaga)  



✤Ter Experiência   

✤ORGANIZADO, SABER TRABALHAR EM EQUIPE, BOA COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL, SABER TRABALHAR COM PLANILHA, CONTROLE DE ESTOQUE, 
PREENCHIMENTO DE CHECK LIST, CONTATO COM FORNECEDORES, ORÇAMENTOS. PARA 
TRABALHAR EM ALMOXARIFADO DE OFICINA DE CAMINHÕES. 

✤CNH: AB 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: COMERCIAL  

 ✤Bairro: Barra do Rio Molha 

 

COSTUREIRA   (50 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 1º E 2º TURNO 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA    

 

SOLDADOR   (3 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤Auxiliar na fabricação e reparo de peças, por meio da leitura e interpretação de desenhos 
técnicos, realizar montagens, soldagens e reparos de peças. 

✤Salário: Á COMBINAR 

✤ Horário: 2° TURNO 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA        

 ✤CIDADE:GUARAMIRIM 

   

 

ESTAMPADOR MANUAL    (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Salário: a combinar 



✤ Horário: 1º E 2º TURNO 

 ✤Bairro: GUAMIRANGA         

 ✤CIDADE: GUARAMIRIM 

 

AUXILIAR DE ESTAMPARIA    (1 vaga)  

✤Sem Experiência   

✤Salário: a combinar 

✤ Horário:  1º E 2º TURNO 

 ✤Bairro: : GUAMIRANGA        

 ✤CIDADE: GUARAMIRIM 

 

OPERADOR DE MÁQUINA CARROSSEL    (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Salário: a combinar 

✤ Horário:  1º E 2º TURNO 

 ✤Bairro: : GUAMIRANGA        

 ✤CIDADE: GUARAMIRIM 

 

MOTORISTA DE CAMINHÃO   (2 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤fazer entregas de mercadorias; Zelar pela segurança do veículo e produtos alocados sob sua 
responsabilidade; efetuar diariamente a limpeza do caminhão; executar outras atividades de 
acordo com a solicitação da empresa. 

✤Disponível para realizar viagens. 

✤CNH: C 

✤Salário: 1520,00 + INSALUBRIDADE + DIÁRIA DE 21,50/DIA   

✤ Horário: A COMBINAR 

 ✤Bairro: RIO DA LUZ 1 



 

AUXILIAR DE GESSEIRO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Vivência em obras e noções de medidas; Organizado; Comprometido; Saiba trabalhar em 
equipe 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 7:00 ÀS 16:48 

 ✤Bairro: CAMPINAS         

 ✤CIDADE:MASSARANDUBA 

 

PINTOR   (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Vivência em obras e noções de medidas; Organizado; Comprometido; Saiba trabalhar em 
equipe 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 7:00 ÀS 16:48 

 ✤Bairro: CAMPINAS         

✤CIDADE:MASSARANDUBA 

 

GESSEIRO  (2 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRYWALL 

✤Salário:A COMBINAR     

✤ Horário: A COMBINAR     

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO 

 

PEDREIRO  (5 vagas)  

✤Ter Experiência   



✤SERVIÇOS DE ALVENARIA EM GERAL 

✤Salário:A COMBINAR     

✤ Horário: A COMBINAR     

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)  (5 vagas)  

✤Sem Experiência   

✤Salário: 1.350,00+Vale transporte, Restaurante na empresa, Plano de saúde, Convênio 
Odontológico, bolsa de estudo, cartão farmácia. 

✤ Horário: (1ºT, 2ºT e/ou 3ºT)  

 ✤Bairro: Centenário       

 

TINTUREIRO  (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤PESAR E PREPARAR PRODUTOS E CORANTES; AUXILIAR NO CARREGAMENTO E DESCARGA 
DE MALHAS DAS MÁQUINAS;SEPARAR E CONFERIR LOTES  

✤Salário: R$1.450,00 

✤ Horário: 7:30 ÀS 17:18 

 ✤Bairro:  BARRA DO RIO CERRO 1  

 

MECÂNICO  (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤INSPECIONAR MÁQUINAS PARA REPARO OU MANUTENÇÃO DIÁRIA;Analisar processos, 
visando melhorias e eliminação de falhas;Treinar usuários na operação de máquinas e 
equipamentos instalados; 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário:5:00 AS 14:18 

 ✤Bairro:  BARRA DO RIO CERRO 1  

 



AUXILIAR DE MECÂNICO  (2 vagas)  

✤Sem Experiência   

✤EFETUAR INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS MECÂNICOS, CONFERINDO 
INFORMAÇÕES.;REALIZAR PRÉ-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTEANDO PARTES 
DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS NA EMPRESA, UTILIZANDO APARELHOS DE SOLDA MIG E 
PLASMA;EFETUAR AJUSTES DE PEÇAS, ESMERILHANDO-AS, DESBASTANDO-AS, FURANDO-AS E 
LIXANDO-AS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL, FURADEIRA DE BANCADA E 
ESMERIL;EFETUAR AJUSTES E AFERIÇÃO EM PEÇAS SOLDADAS, UTILIZANDO MARRETAS, 
MARTELOS E LIXADEIRAS;MANUAIS, AFERINDO-AS COM TRENAS E PAQUÍMETROS;EFETUAR 
MONTAGEM FINAL DE ESTRUTURAS DE MÁQUINAS, ENCAIXADO E PARAFUSADO 
COMPONENTES;CONTROLAR VISUALMENTE A QUALIDADE DOS PRODUTOS FABRICADOS; 
EFETUAR EVENTUALMENTE PREPARAÇÃO E CORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM SERRAFITA, 
CONFORME DESENHOS E PROGRAMAÇÃO; EFETUAR TRANSPORTE DE PEÇAS ENTRE AS 
MÁQUINAS, ASSIM COMO CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES,UTILIZANDO CARROS TIPO 
"JACARÉ" E TALHA;AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR. 

✤Salário: R$ 1.464,00 inicia  

✤ Horário: 7:30h às 12h – 13h às 17:18h 

 ✤Bairro: Jaraguá 84 

 

SERVENTE DE OBRAS  (5 vagas)  

✤Ter Experiência   

✤SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CANTEIRO  

✤Salário: a combinar    

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO   

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤:Auxiliar no processo de produção, embalagens, montagens de ferramentas. 

✤Salário: 6,05 P/H  

✤ Horário: 07:12 12:00 / 13:00 17:00 

 ✤Bairro: Três rios do Sul   



 
 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Ter experiência em  Serra circular 

✤Salário: A combinar         

✤ Horário: 05:00 às 14:48 com 1 hr de intervalo. 

 ✤Bairro: Centro   

 ✤CIDADE: Guaramirim 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤- Trabalhar com corte e lixação de madeira e montagem de móveis. 

✤Salário: R$ 1.300,00 

✤ Horário: seg a sex, 07 às 12hs – 13 às 16:48 hs 

 ✤Bairro: Barra do Rio Cerro. 

 

AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES (1 vaga)  

✤Ter Experiência   

✤Experiência comprovada em infra estrutura de rede; Ter conhecimento em montagem de 
cabeamento estruturado, montagem de racks, fusão de fibra óptica, DIO, instalação e 
configuração de CFTV IP e desejável conhecimento em alarme de incêndio. Com 
disponibilidade de realizar viagem 

✤Salário: R$ 2.400,00 + vale refeição 

✤ Horário: Segunda a sexta 07:30-12:00 / 13:12 - 17:30 

 ✤Bairro: Vila Nova 

 

COSTUREIRA  (3 vagas)  

✤Ter Experiência   



✤Possuir experiência nas máquinas overlock, reta ou cobertura. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário:1º turno 

 ✤Bairro: Baependi.   

   

 

MONTADOR DE PRODUTOS    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤EXPERIÊNCIA NO RAMO METALÚRGICO 

✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 07:30 – 12:00 – 13:00 – 17:18 

 ✤Bairro: VILA LALAU 

 

AUXILIAR DE MARCENEIRO    (2 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤Produção e Estoque 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: Horário comercial 

 ✤Bairro: João Pessoa         

 

VENDEDORA     (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤QUE TENHA CONHECIMENTO COM VENDAS DE ROUPAS INFANTIS, COMUNICATIVA, 
PROATIVA, POIS QUANDO NÃO TIVER MOVIMENTO PODE AUXILIAR NA LOJA NA 
ORGANIZAÇÃO, 

✤Salário: SALÁRIO + COMISSÃO 

✤ Horário: 2ª A 6ª E SÁBADOS 

 ✤Bairro: Barra do Rio Molha 



 

OPERADOR DE MARKETING     (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: De segunda a sexta, horário a combinar.  

 ✤Bairro: Czerniewicz, 

 

ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL     (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤cursando 7ª fase do curso de Engenharia Civil 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 7:30 às 12:00/13:00 ás 17:30 hs 

 ✤Bairro: ALTO DA TIJUCA         

✤CIDADE: CANOINHAS  

 

ZELADORA     (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 7:30 as 17:30 

 ✤Bairro: GUAMIRANGA        

✤CIDADE:GUARAMIRIM 

 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO     (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Alimentar máquinas; Organizar a Área de serviço; Operar as máquinas; Demonstrar 
competências pessoais; Abastecer linha de produção;Separar materiais para 
reaproveitamento; Preparar materiais para alimentação da linha de produção. 

✤Segundo grau completo ou técnico 



✤Salário: R$: 1.800,00 / Depois de 3 meses aumento de salário, e bonificação mensal. 

 ✤ Horário:  8:00 as 12:00 – 13:00 as 18:00 Ou 7:25 as 12:00 – 13:00 às 17:13  

✤Bairro: Schroeder I    

 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤CNH:B 

✤Salário: A COMBINAR 

 ✤ Horário:  7:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 

✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO    (5 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤Salário: A COMBINAR 

 ✤ Horário:  7:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 

✤Bairro: Ilha da Figueira 

  

 

CORRETOR DE IMÓVEIS     (5 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Vila Lalau 

 
PEDREIRO    (4 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 



✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

CARPINTEIRO    (4 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

CERAMISTA   (4 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

MECÂNICO DE MOTORES   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Desmontar e montar motores achando seu devido problema. Eventualmente ajudar em 
outras funções pertinentes ao cargo. 

✤Salário: 1.800,00 ou a combinar 

✤ Horário: SEG-SEX = 04:30-14:00 

 ✤Bairro: VILA LENZI    

 

FRESADOR CONVENCIONAL   (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Trabalham com máquinas convencionais e ferramentas manuais para produção de 
peças e componentes, realizará manuseio e transporte de ferramentas tipos  elétricas e 
manuais (furadeira, esmerilhadeira, lixadeira) para acabamentos das peças. Cuida da 
organização e limpeza do local de trabalho, removendo resíduo de cavaco, lixo e materiais 



para descartar no local apropriado. Trabalha em conformidade com as normas de 
segurança, higiene, saúde e meio trabalho. Executar outras tarefas correlatas a acima 
descritas e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional, a critério de 
seu supervisor e conforme a demanda. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 14:48/00:17 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

TORNEIRO MECÂNICO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Conhecimentos em desenhos técnicos, torno convencional, Instrumento de Medição, 
Paquímetro. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 05:00 / 14:48 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

ANALISTA PCP   (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Planejar e controlar a programação;Monitorar OPs e materiais para cumprimento dos 
prazos; Conhecimento em sistemas ERP, pacote OFFICE intermediário; Cálculos; 
Conhecimento no sistema SAP B1 será um diferencial; Elaborar controle e Indicadores de 
processos para facilitar a gestão; Cumprimento de Metas;Excel 
intermediário;Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico; 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 7:30 / 17:18 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO   (3 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤ Cálculo e dimensionamento mecânico;Aplicação em estrutura metais;Elaboração, 
desenvolvimento e análise de projetos mecânicos; Conhecimento em gerenciamento de 
projetos;Conhecimento em aplicação de fusos de esferas, guias lineares, cremalheiras e 



redutores planetários; Experiência em projetos de Máquinas industriais; Conhecimento em 
Solid Works 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar  

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

BORRACHEIRO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ Borracheiro com experiência ( linha pesada) 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar  

 ✤Bairro: Vieiras 

 

ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ desenvolver-se na área contábil aprendendo digitar, conciliar, arquivar 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar  

 ✤Bairro: VILA NOVA 

 

TUTOR FACILITADOR DE TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ Preparar o laboratório didático-pedagógico, prezar pela sua infraestrutura e mantê-lo 
organizado; Conduzir as atividades práticas; Separar e descartar corretamente os resíduos 
gerados a partir das práticas do curso, conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP); 
Registrar frequência dos estudantes e acompanhá-los no desenvolvimento do curso; Orientá-
los sobre os protocolos das atividades práticas; Separar os materiais/ insumos necessários para 
conduzir a atividade prática; Exigir do aluno o uso e a utilização de vestimentas apropriadas à 
permanência em ambiente laboratorial; Exigir o uso e a utilização de E.P.I’s; Manusear com 
atenção todos os equipamentos e insumos disponibilizados; realizar interface com a 
sede/coordenadores/professor da disciplina/mediador e superiores das atividades e das 



frequências; Conhecer amplamente a metodologia, assistir as aulas ao vivo e sob demanda e 
ter conhecimento do material didático; Auxiliar no processo de retenção de alunos 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA    

 

TUTOR FACILITADOR DE PODOLOGIA  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Preparar o laboratório didático-pedagógico, prezar pela sua infraestrutura e mantê-lo 
organizado; Conduzir as atividades práticas; Separar e descartar corretamente os resíduos 
gerados a partir das práticas do curso, conforme o Procedimento Operacional Padrão 
(POP); Registrar frequência dos estudantes e acompanhá-los no desenvolvimento do 
curso; Orientá-los sobre os protocolos das atividades práticas; Separar os materiais/ 
insumos necessários para conduzir a atividade prática; Exigir do aluno o uso e a utilização 
de vestimentas apropriadas à permanência em ambiente laboratorial; Exigir o uso e a 
utilização de E.P.I’s; Manusear com atenção todos os equipamentos e insumos 
disponibilizados; realizar interface com a sede/coordenadores/professor da 
disciplina/mediador e superiores das atividades e das frequências; Conhecer amplamente 
a metodologia, assistir as aulas ao vivo e sob demanda e ter conhecimento do material 
didático; Auxiliar no processo de retenção de alunos.  

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA    

 

COMPRADOR   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ Conhecimentos em materiais como eletrônico, pneumática e materiais afins do ramo 
metalúrgico SISTEMA SAP será um diferencial. Comprometimento; Pontualidade 

✤Salário: a combinar+Refeitório na empresa; seguro de vida em grupo; Plano de saúde Lev 
Med, cartão farmácia, cartão útil Card, consignado em folha. 

✤ Horário: 08:00 / 17:48 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

LABORATORISTA   (1 vaga)  



✤Ter Experiência 

✤Vivência na função e com laboratório têxtil (tingimento);Atuação no Systêxtil 
(desejável);Atividades: desenvolver cores e processos de tingimento, preparar soluções de 
corantes e auxiliares, cadastrar gráficos e receitas no sistema, produzir padrões de cores, 
realizar testes físicos e químicos, zelar pela limpeza e organização do laboratório. 

✤CNH: AB 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 1ºT OU 2ºT  

 ✤Bairro: CENTRO      

 

LÍDER DE PRODUÇÃO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Vivência na função e conhecimento em processos de tinturaria (requisito 
obrigatório);Ensino médio completo; Já ter atuado com processos de tingimento/rama, 
acompanhamento de programação do PCP, gestão de colaboradores, conhecimento nos 
processos de caldeira e ETA/ETE; Com relação a experiência, o candidato pode já ter como 
coordenador ou supervisor de Tinturaria. 

✤CNH: AB 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 1ºT, 2ºT ou 3ºT. 

 ✤Bairro: CENTRO      

 

OPERADOR DE CALDEIRA   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Vivência na função; Ensino médio completo; Atividades: monitorar a operação da caldeira, 
ETA e ETE, realizar as limpezas, preencher dados em planilhas, preparar as soluções para 
caldeira e tratamento de água, processos referente a prensa de lodo. 

✤CNH: AB 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 1ºT, 2ºT ou 3ºT. 

 ✤Bairro: CENTRO      



 

FARMACÊUTICO    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Desenvolvimento de equipes, gerenciamento de indicadores, garantir a execução dos 
processos, afinidade com atendimento e vendas. 

✤Salário: a combinar+Plano de Saúde, Plano odontológico, Refeição na Empresa, Vale 
transporte, Vale assiduidade. 

✤ Horário: 14h00 às 22h50 com folga fixa 

 ✤Bairro: CENTRO      

 

TÉCNICO INDUSTRIAL AUTOMAÇÃO    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤PROJETISTA -  CONHECIMENTO AUTOCAD- EPLAN – MONTAGEM PAINEL AUTOMAÇÃO- 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 07:30 - 11:45-12:45-17:18 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA  

 

SERVIÇOS GERAIS     (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 08:00 ÀS 12:00 DAS 13:30 ÀS 18:30 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO MOLHA 

 
 

PROJETISTA MECÂNICO    (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Desenvolver e otimizar os projetos dos produtos, modularizar componentes para maximizar 
a aplicação de tecnologias desenvolvidas em projetos e acompanhar o ciclo do produto para 
identificar melhorias, além de outras atividades pertinentes à área. 



✤Salário: Á COMBINAR  

✤ Horário: De segunda a sexta das 7h às 16h48min. 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA 

 ✤GUARAMIRIM 

 

EMPREGADA DOMÉSTICA MENSALISTA    (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Limpar casa, passar, lavar, cozinhar. 

✤Salário: Á COMBINAR  

✤ Horário: Segunda a sexta, 

 ✤Bairro: Centro    

 

AUXILIAR DE COZINHA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar de Cozinha no pré-preparo de alimentos, realizando a higienização e cortando 
alimentos em porções para preparo, bem como auxiliar a cozinheira em procedimentos 
simples de cocção montando assim as “Mise enPlace” dos cardápios.Execução de 
reposicionamento de Buffet e montagem de marmitas de acordo com o cardápio do 
dia.Auxiliar nas execuções das Saladas e Sobremesas.Auxiliar na Limpeza da Cozinha em geral.  

 ✤Salário:R$ 1.600 + Alimentação + Vale Transporte 

✤ Horário: 06:50 – 15:10 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

COZINHEIRA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Ter experiência mínima de 3 anos com praça quente na culinária Brasileira.Responsável 
pelo preparo do Buffet de acordo com o cardápio do dia com sobremesas e saladas, 
organização da cozinha, separação/manipulação de alimentos para a produção do 
dia,controle de desperdício, reposicionamento de Buffet, montagem de marmitas, 
controle de estoque, seguir fichas técnicas. Limpeza e organização do ambiente e 
utensílios de trabalho. 



 ✤Salário: R$ 1.900 + Alimentação + Vale Transporte 

✤ Horário: 06:50 – 15:10 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

VENDEDOR (A)    (5 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤VENDAS DE CONSÓRCIO. 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 08:00 ÁS 18:00 

 ✤Bairro: VILA BAEPENDI 

 

AUXILIAR DE ESTAMPARIA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤VENDAS DE CONSÓRCIO. 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Vila Lalau  

 

GERENTE DE LOJA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Gerenciar equipe de consultores, ser responsável pelo andamento da loja, metas de 
vendas e demais atividades inerente à função 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: de 2ª a 6ª feira das 10:00 ás 19:00 Sábados das 09:00 ás 13:00 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

CONSULTORA DE VENDAS   (1 vaga)  



✤Ter Experiência 

✤Atendimento ao cliente, organização da loja, montagem de VM e vitrine, organização do 
estoque. 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: de 2ª a 6ª feira das 10:00 ás 19:00 Sábados das 09:00 ás 13:00 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

TECELÃO  (5 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Experiência na Operação de Tear, circular de malha; Identificar e solucionar problemas 
de qualidade; Senso de organização e limpeza; 2º grau completo.Atividades: Operar tear 
de malharia circular; Realizar o carregamento de fio; Limpeza do equipamento.Diferencial: 
Ser proativo, preocupação com a qualidade do produto final, ter trabalhado com a 
produção de malharia sintéticas, conhecer defeitos de malharia, sabendo das suas causas 
e soluções 

 ✤Salário: R$ 2.000 a R$ 2.100,00    

✤ Horário: 1º TURNO / 2º TURNO / 3º TURNO 

 ✤Bairro: Vieiras   

 

AUXILIAR DE TECELÃO  (9 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Experiência na função de Auxiliar de Tecelão; Senso de organização e limpeza; 2º grau 
completo.Atividades: Realizar o carregamento de fio nos teares circulares; Pesar malhas 
produzidas nos teares; Auxiliar os Tecelões na produção das malhas.Diferencial: Ter trabalhado 
com a produção de malhas sintéticas.s 

 ✤Salário: R$ 1.700 a R$ 1.800,00  

✤ Horário: 1º TURNO / 2º TURNO / 3º TURNO 

 ✤Bairro: Vieiras  

 

MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 



✤Experiência em manutenção de máquinas de costura generalizado; CNH A/B.Atividades: 
Responsável por atender Filiais e Matriz em necessidades de manutenção das máquinas de 
costura.Diferencial: Disponibilidade de horário e viagens.  

 ✤Salário: A combinar  

✤ Horário: 1º TURNO ou 2º TURNO  

 ✤Bairro: Vieiras    

 

VENDEDOR DE FRETE  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤VENDEDOR EXTERNO DE CARGA, MODAL RODOVIÁRIO, COM CARTEIRA DE CLIENTES. 
QUE SAIBA ELABORAR PROPOSTA COMERCIAL. ÁREA DE ATUAÇÃO JARAGUÁ DO SUL E 
REGIÃO. 

 ✤Salário: A COMBINAR     

✤ Horário: COMERCIAL 

 ✤Bairro: ÁGUA VERDE  

 

VENDEDOR INTERNO  (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Desejável experiência na área, comercial/vendas, realizar orçamentos e vendas por 
telefone. Ter experiência com excel e word. Ter iniciativa; responsável, comprometido, 
comunicativo; garantir metas de vendas; gerar negócios; Desenvoltura com relacionamento 
com Representante; Disposto a aprender e que saiba trabalhar em equipe. 

 ✤Salário: A COMBINAR     

✤ Horário: Seg-Sex  / Horário: 8:00h até 17:48  

 ✤Bairro: Nereu Ramos 

 

RECEPCIONISTA  (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Desejável experiência na área administrativa/recepção. Ensino superior 
completo/cursando. Ter experiência com excel e word. Ter iniciativa; responsável, 
comprometido, comunicativo; disposto a aprender e que saiba trabalhar em equipe. 



 ✤Salário: A COMBINAR     

✤ Horário: Seg-Sex  / Horário: 8:00h até 17:48  

 ✤Bairro: Nereu Ramos 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA/TI  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Desejável experiência na área de TI. Ensino superior completo/cursando. Ter experiência 
com redes de computadores/servidores/suporte ao usuário/internet. Ter iniciativa; 
responsável, comprometido, comunicativo;  

 ✤Salário: A COMBINAR     

✤ Horário: Seg-Sex  / Horário: 8:00h até 17:48  

 ✤Bairro: Nereu Ramos 

 

PREPARADOR DE PRODUÇÃO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Experiência preparador para peças na linha de produção na área de metalúrgica. 
(ferramenteiro); Leitura e interpretação de desenhos, Furadeira de bancada, serra 
mecânica; Experiência com ferramentas elétricas e manuais; Ser pró- ativo, e gostar de 
trabalhar em equipe 

 ✤Salário: R$1900,00 A 2.500,00 +Refeição no local, com refeitório próprio; Plano 
odontológico;Plano de Saúde ;Seguro de Vida ;Convênio farmácia;Cartão Útil Card;V.T 

✤ Horário: 5H ÀS 14H48 SEG A SEX 

 ✤Bairro: TRES RIOS DO NORTE  

 

AUXILIAR JURÍDICO  (3 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Desempenhar atividades de cunho jurídico e administrativo (relatórios, 
planilhas,acompanhamento de processos, alimentação de sistema, confecção de notificações 
extrajudiciais, petições, bem como outras atividades correlatas). 

✤CURSANDO DIREITO / OU GRADUADO 

 ✤Salário: R$1.300,00 (com reajuste após efetivação) + benefício + plano de saúde 



✤ Horário: 08-12 / 13h12-18 

 ✤Bairro: Barra do Rio Molha  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Desempenhar atividades de cunho administrativo (contas a pagar, receber, emissão de 
nota fiscal, acompanhamento de relatórios financeiros, conhecimento com RH, folha de 
pagamento). 

✤CURSANDO DIREITO / OU GRADUADO 

 ✤Salário: R$1.500,00 

✤ Horário: 08-12 / 13h12-18 

 ✤Bairro: Barra do Rio Molha  

 

MARMORISTA   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤trabalhos com Mármores e Granitos ( polimento, industrialização e montagem ) 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: segunda a sexta das 7:30 as 12:00  das 13: 00 Às 17:18 

 ✤Bairro:Barra do Rio cerro   

    

 

AUXILIAR TÉCNICO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Conhecimento em elétrica, conhecimento básico de informática, solda de componentes 
elétricos/eletrônicos, concentração e disposição para aprender. 

✤Disponibilidade para viajar  

✤CNH: B 

✤Salário: a combinar 



✤ Horário: 08:00 – 18:00 

 ✤Bairro: João Pessoa     

 

GARÇONETE/ATENDENTE   (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Atender a clientes, passar pizzas, ajudar na organização.  

✤Salário: 1.450,05 

✤ Horário: 16:30 á 00:30  

 ✤Bairro: Baependi   

 

PROFESSOR DE INGLÊS  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Lecionar para educação infantil e fundamental l, crianças na faixa de 4 a 7 anos. 

✤Licenciatura Plena em Língua Inglesa 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 10 horas/aula semanais 

 ✤Bairro: Centro 

 

COLOCADOR DE VIDRO E ALUMÍNIO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Colocador de vidro temperado e esquadrias de alumínio com experiência na função 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: normal 

 ✤Bairro:  BAEPENDI 

 

ANALISTA DE ESCRITA FISCAL  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 



✤FAZER AS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO FISCAL DE UMA CONTABILIDADE 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: normal 

 ✤Bairro:  BARRA DO RIO CERRO  

 

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤FAZER AS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO FISCAL DE UMA CONTABILIDADE 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: normal 

 ✤Bairro:  BARRA DO RIO CERRO  

 

SOLDADOR   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤REALIZAR SOLDA E MONTAGEM (SERRALHERIA)  

 ✤Salário:1.800,00 

✤ Horário: NORMAL 

 ✤Bairro:  CENTRO  

 ✤CIDADE: ITAJAÍ 

 

OPERADOR CENTRO USINAGEM CNC  (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Operador  Centro de Usinagem CNC Preparar e operar centro de usinagem CNC, 
conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, instrumentos de 
medição. Experiência comprovada. Curso Técnico em mecânica será um diferencial.  

✤ Colaboração, comprometimento, resiliência, criatividade, comunicação, flexibilidade, 
organização, proatividade, liderança, pontualidade, buscar atualizações constantes pertinentes 
a função. 

✤ESCOLARIDADE:Ensino médio completo, Técnico completo ou cursando 



 ✤Salário: a combinar+Refeitório na empresa; seguro de vida em grupo; Plano de saúde Lev 
Med, cartão farmácia, cartão útil Card, consignado em folha. 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

VENDEDOR INTERNO  (3 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤SER COMUNICATIVA, TER EXPERIÊNCIA EM VENDAS OU ALGO QUE SE RELACIONE COM 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. TRABALHO DE TELEMARKETING E REDES SOCIAIS, TREINAMENTO 
DE PRODUTOS E DE VENDAS CONSTANTES. 

 ✤Salário: PISO + COMISSÃO   

✤ Horário: COMERCIAL 

 ✤Bairro:  CENTRO 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤Tratamento de piso e aplicação de resina 

 ✤Salário: R$1.222,94 + insalubridade+assiduidade alimentação 

✤ Horário: 22:00 as 05:30 

 ✤Bairro: Vila lenzi 

 

OPERADOR DE CAIXA (PCD) (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤operação de caixa, registro de mercadorias, atendimento ao cliente. 

 ✤Salário: 1.169,34 + R$ 180,79 de Quebra/ Na efetivação 1.299,27 + R$ 180,79 de Quebra   

✤ Horário: 13:00 às 19:15 

 ✤Bairro: JOÃO TOZINI         

 ✤CIDADE:CORUPÁ 



 

OPERADOR DE CAIXA (PCD) (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤operação de caixa, registro de mercadorias, atendimento ao cliente. 

 ✤Salário: 1.169,34 + R$ 180,79 de Quebra/ Na efetivação 1.299,27 + R$ 180,79 de Quebra   

✤ Horário: 13:00 às 19:15 

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO    

 

OPERADOR DE CAIXA (PCD) (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤operação de caixa, registro de mercadorias, atendimento ao cliente. 

 ✤Salário: 1.169,34 + R$ 180,79 de Quebra/ Na efetivação 1.299,27 + R$ 180,79 de Quebra   

✤ Horário: 13:00 às 19:15 

 ✤Bairro: CENTRO        

 ✤CIDADE:SCHROEDER 

 

OPERADOR DE CAIXA (PCD) (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤operação de caixa, registro de mercadorias, atendimento ao cliente. 

 ✤Salário: 1.169,34 + R$ 180,79 de Quebra/ Na efetivação 1.299,27 + R$ 180,79 de Quebra   

✤ Horário: 13:00 às 19:15 

 ✤Bairro: VIEIRAS     

 

RECEPCIONISTA (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Recepcionar clientes e demais pessoas que vierem na fábrica, emitir NF, atender telefone, 
assessorar a Gerência nos casos necessários pertinentes a burocracia e serviços relacionados a 
escritório/administrativo. 



 ✤Salário: normativo (+ou- 1.360,00-inicial   

✤ Horário: 7:30/17:48 seg a sex 

 ✤Bairro: RIO HERN         

 ✤CIDADE: SCHROEDER      

 

AÇOUGUEIRO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Corte e desossa de todos os tipos de carnes bovinas e suínas, controle de perdas, 
atendimento com promoção de vendas ao cliente, limpeza e organização de câmeras e ilhas, 
abastecimento de balcão. 

 ✤Salário: 1.641 + R$ 220 de insalubridade/ Na efetivação 1.823R$ 220 de insalubridade    

✤ Horário: 14:00 às 22:26 

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO   

 

ENCARREGADO(A) DE PADARIA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: vila lenzi 

 

AUXILIAR DE ACABAMENTO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR  

✤ Horário:  a combinar 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

PESADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS (1 vaga)  

✤Ter Experiência 



 ✤Salário: A COMBINAR  

✤ Horário:  a combinar 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

OPERADOR DE CALDEIRA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR  

✤ Horário:  a combinar 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

OPERADOR DE CALANDRA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR  

✤ Horário:  a combinar 

 ✤Bairro: BARRA DO RIO CERRO 

 

AUXILIAR DE PADEIRO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar na produção de pães e massas, preparação de massas diversas, para abastecer a 
padaria da loja, fritar produtos na fritadeira. Ter comprometimento, gostar de trabalhar em 
equipe. 

 ✤Salário: A COMBINAR Plano de Saúde, Plano odontológico, Refeição na Empresa, Vale 
transporte, Vale assiduidade. 

✤ Horário:  12h00 às 20h50 com folga fixa 

 ✤Bairro: Centro  

 

ENCARREGADO OFICINA MECÂNICA DIESEL (1 vaga)  

✤Ter Experiência 



✤Pessoa responsável para cuidar e administrar equipe, almoxarifado, estoque, compras 
de peças, abertura de Ordem de serviço. 

✤CNH: E 

 ✤Salário: A COMBINAR  

✤ Horário:  2ª a 6ª /  07:30 às 17:30 

 ✤Bairro: Barra do Rio Molha 

 

AUXILIAR DE PIZZAIOLO (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Auxiliar na Produção de pizzas e massas e organização no ambiente de produção. 

 ✤Salário: R$ 1.450,00 inicial 

✤ Horário:  16:00 as 00:30 

 ✤Bairro: Baependi  

 

PIZZAIOLO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Produção de pizzas  

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário:  16:00 as 00:30 

 ✤Bairro: Baependi  

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤Auxiliar de Produção:corte de material; trabalho com solda em máquinas de alta frequência 
e sopradores de ar quente; acabamento de capas, colocando ilhóses, cordas e pinos; 
conferência de qualidade. Necessário ter mínimo de conhecimento em matemática e leitura 
de desenho técnico 

 ✤Salário: R$ 1.700,00 inicial R$ 1.750,00 após experiência (3 meses)   

✤ Horário: 06:30 até 12:00 / 13:12 até 17:42 



 ✤Bairro: São Luís 

 

AUXILIAR DE COZINHA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar na montagem de pastéis e panquecas, no preparo de recheios, na limpeza e 
outras funções dentro da cozinha. 

 ✤Salário: R$ 1380,00 

✤ Horário: 14:00 – 22:17 

 ✤Bairro: Centro 

 

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Será responsável pela captação e prospecção de novos clientes. Conhecimento comprovado 
em vendas,possuir veículo próprio. Ser dinâmico, pró-ativo e ter conhecimentos em 
informática, com ênfase em marketing digital, ecommerce, marketplace e sites. 

✤CNH: B 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: Seg-Sexta 8h às 18h 

 ✤Bairro: Rio Negro        

 ✤CIDADE: São Bento do Sul 

 

MARMORISTA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 7:30 AS 12:00-13:00 ÀS 17:18 

 ✤Bairro:VIEIRA   

 

AUXILIAR DE MARMORISTA (1 vaga)  



✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 7:30 AS 12:00-13:00 ÀS 17:18 

 ✤Bairro:VIEIRA   

 

MARMORISTA/SERRADOR (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 7:30 AS 12:00-13:00 ÀS 17:18 

 ✤Bairro:VIEIRA   

 

ANALISTA DE ESTOQUE (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Controle de estoque;Recebimento e conferencia de mercadoria;Lançamentos estoque 
produção;Lançamentos Pedidos; Precisa ter conhecimento de Excell 

✤ESCOLARIDADE:SUPERIOR CURSANDO/COMPLETO 

 ✤Salário: entre 1.800,00/2.000,00  

✤ Horário: 07:00 às 11:30/ 12:30 às 16:48 

 ✤Bairro:Tres Rios do Sul 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Domínio do pacote Office;Ser comunicativo e pró ativo;Trabalho em equipe. Fazer 
orçamentos;Atendimentos (e-mail, telefone);Cadastro de itens e clientes 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 08h às 12h / 13h às 17:48h 

 ✤Bairro: ÁGUA VERDE 

 



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Envio e recebimento de materiais;Controle da entrada e saída dos produtos, materiais e 
insumos;Solicitação de reposição de materiais;Cuidar da limpeza e organização do 
almoxarifado;Organizar mercadorias 

 ✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: 08h às 12h / 13h às 17:48h 

 ✤Bairro: ÁGUA VERDE 

 

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Carga e descarga de caminhão, separação de materiais reciclados 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

  ✤Bairro: Vila Lalau  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: Piso 1.280,00     

✤ Horário: 07:00 às 11:30/ 12:30 às 16:48 

 ✤Bairro: Tres Rios do Sul  

 

ESTÁGIO  ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA E URBANISMO (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: R$ 883,72    

✤ Horário: a combinar 

 

ESTÁGIO ENSINO SUPERIOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  (1 vaga)  



✤Ter Experiência 

 ✤Salário: R$ 883,72    

✤ Horário: a combinar 

 

ESTÁGIO ENSINO SUPERIOR ENGENHARIA CIVIL  (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: R$ 883,72    

✤ Horário: a combinar 

 

FRENTISTA (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ATENDIMENTO DIRETO AOS CLIENTES, ABASTECIMENTOS, CALIBRAGEM, LIMPEZA DE 
PARABRISAS, VERIFICAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ORIENTANDO OS 
CLIENTES, VENDA DO MIX DE PRODUTOS DE PISTA TAIS COMO LUBRIFICANTES, ADITIVOS, 
PALHETAS, ETC, AJUDAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 

 ✤Salário: R$ 1.313,40 + 30% DE PERICULOSIDADE.  

✤ Horário: 13:40 ATÉ 22:00 HORAS COM UMA HORA DE INTERVALO PARA ALIMENTAÇÃO, 
UMA FOLGA DURANTE A SEMANA E UM DOMINGO NO MÊS (CONFORME ESCALA) 

 ✤Bairro: CENTRO    

 

ARMADOR DE FERRO  (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤amarração, corte e dobra de ferro 

 ✤Salário: R$ 2.000,00  

✤ Horário: 07:00 às 12:00 / 13:12 às 17:00 

 ✤Bairro: VIEIRA 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO   (2 vagas)  

✤Sem Experiência 



✤concretagem, preparação de formas, acabamento de peças, lixar e cortar 

 ✤Salário: R$ 1.800,00 

✤ Horário: 07:00 às 12:00 / 13:12 às 17:00 

 ✤Bairro: VIEIRA 

 

MARCENEIRO   (5 vagas)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: rio branco 

✤Guaramirim 

 

AUXILIAR DE MARCENEIRO   (5 vagas)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: rio branco 

✤Guaramirim 

 

SERRALHEIRO   (3 vagas)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: rio branco 

✤Guaramirim 

 

AUXILIAR DE SERRALHEIRO   (5 vagas)  



✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: rio branco 

✤Guaramirim 

 

EXPEDIDOR   (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Receber mercadorias, descarregar caminhão, carregador caminhões com entrega, 
organizar expedição. Dirigir carros para levar material para terceiros . Organizar 
mercadorias recebidas. Separar material para terceiros. 

✤Disponibilidade para viagens  

✤CNH:AB 

 ✤Salário: 1.800,00         

✤ Horário: 07:00 ás 17:00 

 ✤Bairro: RAU  

 

GARÇOM/ GARÇONETE   (2 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 ✤Salário: a combinar 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: JARAGUÁ ESQUERDO      

 

ESTÁGIO  ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Cursando Engenharia Civil ou Arquitetura (preferência 5ª a 08ª fase);Conhecimento em 
Auto Cad;Busca por Excelência;Ter dinamismo. 



 ✤Salário:a combinar; Refeição na empresa; Médico na Empresa;Seguro de Vida;Salário 
compatível com a função 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: caixa d' água 

 ✤Cidade:Guaramirim 

 

PROJETISTA    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ Formação em Engenharia Civil;Experiência em projetos;Conhecimento em Auto Cad e 
Tekla;Dinamismo e atenção a detalhes;Senso de organização e disciplina.CNH categoria B. 

 ✤Salário: a combina+Refeição na empresa;Médico na Empresa;UtilCard;Plano de Saúde;Plano 
Odontológico;Seguro de Vida. 

✤ Horário: a combinar 

 ✤Bairro: caixa d' agua 

 ✤Cidade:Guaramirim 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤ Organizar a área de trabalho, separar materiais e ferramentas, conferência de materiais 
em estoque, auxiliar nos processos produtivos, além dos processos de manutenções 
preventivas e corretivas. 

 ✤Salário: Á COMBINAR    

✤ Horário: 2° TURNO 

 ✤Bairro: ILHA DA FIGUEIRA 

 ✤Cidade:Guaramirim 

 

TORNEIRO MECÂNICO    (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤ Conhecimentos em desenhos técnicos, torno convencional, Instrumento de Medição, 
Paquímetro. 



✤Ensino Médio 

 ✤Salário: Á COMBINAR +Refeitório na empresa; seguro de vida em grupo; Plano de saúde Lev 
Med, cartão farmácia, cartão útil Card, consignado em folha. 

✤ Horário: 14:48 / 00:17 

 ✤Bairro: Ilha da Figueira 

 

AUXILIAR DE COZINHA    (3 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar de cozinha, com mobilidade e agilidade para trabalho sem acessibilidade. 
Trabalhar com fogão, panelas pesadas e quentes, além de toda a parte de lavação da 
cozinha.  

 ✤Salário: R$ 1.500,00 

✤ Horário: 7h às 16h 

 ✤Bairro: Vila Lalau 

 

CHAPEIRO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar de cozinha, com mobilidade e agilidade para trabalho sem acessibilidade. Trabalhar 
com fogão, panelas pesadas e quentes, além de toda a parte de lavação da cozinha.  

 ✤Salário: R$ 1.600,00  

✤ Horário: 7h às 16h 

 ✤Bairro: Vila Lalau 

 

CHURRASQUEIRO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Auxiliar de cozinha, com mobilidade e agilidade para trabalho sem acessibilidade. Trabalhar 
com fogão, panelas pesadas e quentes, além de toda a parte de lavação da cozinha.  

 ✤Salário: R$ 1.800,00 

✤ Horário: 7h às 16h 



 ✤Bairro: Vila Lalau 

 

VENDEDOR EXTERNO    (14  vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Abordar e atender clientes que circulam na loja, oferecendo orientação sobre produtos de 
acordo com o padrão de atendimento Elaborar orçamentos, negociar com os clientes, 
concretizar a venda e emitir pedidos de venda. Garantir a qualidade no processo de venda, 
contemplando desde a concretização da venda até a entrega do produto ao cliente. Orientar 
sobre políticas e normas da empresa. Organizar produtos nas gôndolas de acordo com 
estrutura mercadológica.Auxiliar na reposição dos produtos nas gôndolas.Realizar o 
acompanhamento de pós-venda, verificando a efetivação da entrega de mercadorias, 
informando sobre a chegada de produtos novos e das promoções da loja. Manter a 
organização e limpeza dos produtos expostos e do setor da loja;Observar e cumprir normas 
internas, administrativas e de segurança;Executar outras atividades correlatas, de acordo com 
a solicitação da liderança. 

 

 ✤Necessário já ter trabalhado com vendas de material de construção ou no varejo.   

 ✤Salário: Comissionado 

✤ Horário: 6x1  a combinar 

 

CHACREIRO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Chacareiro para cuidar de propriedade. Empregador oferece moradia. 

✤Disponibilidade para dormir no local 

 ✤Salário: A combinar  

✤ Horário: A combinar  

 

ESTOQUISTA   (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤conferência de mercadoria, etiquetar, organização de estoque, separação de mercadoria,  

 ✤Salário: 1.404,00 

✤ Horário: SEG A SEX 8:30 a 12:00/13:30 as 18:00 sábados 8:00 a 12:00 



✤Bairro:CENTRO   

 

AUXILIAR DE SOLDADOR    (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Executar serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando, Realizar 
trabalhos de corte e solda em peças metálicas; Efetuar solda em todas as posições em 
metais ferrosos e não ferrosos; Ao efetuar os trabalhos de solda garantir que não seja 
danificado outras partes das máquinas e equipamentos; Garantir o desenvolvimento do 
trabalho de serviço de solda dentro dos prazos e normas estabelecidas; Atuar na 
preparação e fabricação de estruturas metálicas; Lixar, moldar e manusear solda; Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas e equipamentos, que estão sob 
sua responsabilidade; Zelar pela conservação, seleção, acondicionamento adequado e 
segurança dos materiais da empresa; Manter a higiene e limpeza das áreas utilizadas e dos 
equipamentos. 

Ter disponibilidade para viajar 

 ✤Salário: Á COMBINAR 

✤ Horário: seg a qui 07:00 ás 12:00 13:00 ás 17:45 sex 07:00 ás 12:00; 

✤Bairro: RIO CERRO   

 

ANALISTA DE E-COMMERCE   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Canal online: site, marketplace; google ads, impulsionar campanhas de venda, suporte ao 
pós vendas, cadastro e manutenção de produtos, shopping de preços. 

 ✤Salário: 2.567,25  

✤ Horário: SEG A SEX – 08 AS 18 – 1H ALM. 

✤Bairro:CENTRO   

 

VENDEDOR INTERNO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Venda mercantil, negociação do preço do produto, negociação de prazo e condições de 
pagamento, prospecção de clientes e demais funções pertinentes ao cargo. 

 ✤Salário: 100% COMISSIONADO  



✤ Horário: SEG A SÁB. – HORÁRIO COMERCIAL 

✤Bairro:CENTRO   

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

 ✤Salário: a combinar+Vale Alimentação, Vale transporte caso for necessário. 

✤ Horário: HORÁRIO COMERCIAL 

✤Bairro: CZERNIEWICZ  

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO   (2 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤OPERAR MÁQUINAS. 

✤Salário: 2º TURNO 

✤ Horário: A COMBINAR  

✤Bairro: RIO CERRO I  

 

BALCONISTA   (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤IRÁ ATENDER O PÚBLICO E CARREGAR MERCADORIAS.  

✤Salário: A COMBINAR 

✤ Horário: HORÁRIO COMERCIAL  

✤Bairro: VILA NOVA   

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Limpeza de salas, banheiros, sauna, lavar louça. 

✤Salário: R$ 1.467,00    



✤ Horário: seg. a Sexta das 07:12 às 11:30 e das 12:30 às 17h 

✤Bairro: Baependi  

 

AUXILIAR DE ARMAZENAGEM   (5 vagas)  

✤Sem Experiência 

✤Carga e descarga de caminhões, organizar produtos na câmara fria e demais funções 
correlatas ao cargo. 

✤Salário: R$ 1419,00 + INSALUBRIDADE 

✤ Horário: 3 vagas no 1 Turno, 2 vagas no 3° turno  

✤Bairro: RIO DA LUZ 1   

 

VENDEDOR INTERNO   (1 vaga)  

✤Ter Experiência 

✤Atendimento ao candidato/aluno; venda de cursos por telefone e pessoalmente; 
Responder emails; Cuidar da organização da sua mesa e do polo para atendimento ao 
candidato; Recebimento e envio de documentos de alunos; Responsável pela 
abertura/fechamento da empresa; Auxílio em ações externas/internas; Assistir a todas as 
reuniões e treinamentos característicos da sua função; Auxílio no atendimento ao aluno e 
em provas, assim como em outras atividades do polo, se necessário, colaborando com a 
equipe. 

✤Ensino médio Completo, superior cursando ou até mesmo já graduado. Conhecimento 
básico do Office. 

✤Experiência na área comercial. Proativo, comprometido com o trabalho e ter vontade de 
aprender.Carismático(a); ter empatia; ser simpático, gostar de trabalhar com desafios, 
com metas e em equipe. 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: vespertino e noturno 

✤Bairro: Ilha da Figueira  

 

TORNEIRO MECÂNICO   (2 vagas)  

✤Ter Experiência 



✤Empresa do segmento de máquinas industriais. Possuir Habilitação AB e veículo próprio.Ser 
Proativo.Saber interpretar desenho. 

✤Salário: R$ 2.500,00(inicial)    

✤ Horário: Normal 

✤Bairro: Braço do Ribeirão Cavalo 

 

MONTADOR MECÂNICO   (2 vagas)  

✤Ter Experiência 

✤Empresa do segmento de máquinas industriais. Possuir Habilitação AB e veículo próprio.Ser 
Proativo.Saber interpretar desenho. 

✤Salário: R$ 2.300,00(inicial)  

✤ Horário: Normal 

✤Bairro: Braço do Ribeirão Cavalo 

 

AUXILIAR DE COZINHA   (1 vaga)  

✤Sem Experiência 

✤Salário: a combinar 

✤ Horário: 08:00h às 18:00h 

 


