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 CÓD. 
VAGA 

OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 
Nº 

VAGA 
NÍVEL ESCOLAR 

GÊNE
RO 

6014906 

 
VENDEDOR EXTERNO 

Vendas de sistemas de energia solar, 
conhecimento em informática e boa 
comunicação. 

Conhecimento na 
função.  
Possuir CNH A/B  

2 
Ensino Médio 

M/F 

6014919 

 
 

PINTOR AUTOMOTIVO 

Realiza pintura da superfície de veículos como 
automóveis, ônibus, caminhões, entre outros, 
polimento e retoque, providencia desmonte e 
prepara lataria e peças, seguindo normas de 
segurança, qualidade e meio ambiente. 
 

Com experiência 4 

 

Ensino 
fundamental 

*M/F 

6014987 

 
 

ELETRICISTA DE AUTOS 

Realiza instalação e manutenção elétrica 
preventiva e corretiva em veículos, analisa as 
necessidades de troca e regulagem, monta 
sistemas e aplica testes de funcionamento. 
 

Com experiência 1 

 

Ensino Médio *M/F 

6015027 
 

ENTREGADOR 
 
Fazer entregas de comidas e delivery.  

Conhecimento na 
função.  
Possuir CNH A  

30 
Ensino 

fundamental *M/F 
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6012958 

 
MAÇARIQUEIRO 

Opera maçarico para perfuração e corte de 
chapas, metais e tubos. Inspeciona as 
condições de equipamentos.  

Com experiência, 
possuir CNH D  

1 
Ensino Médio 

*M/F 

6014953 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME 

O montador de andaimes tem sob sua 
responsabilidade construir e desmontar 
andaimes para obras de construção civil. Atua 
na limpeza e lubrificação de formas metálicas 
e seleção de materiais. 
 

Com experiência  40 

 

Ensino 
Fundamental 

M/F 

6016869 

 
 

LANTERNEIRO 

Preparam a lataria do veículo e as peças para 
os serviços de lanternagem e pintura. 
Confeccionam peças simples para pequenos 
reparos. Pintam e montam o veículo. 
Trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente. 
 

Com experiência  1 

 

Ensino 
Fundamental *M/F 

6016852 

 
PINTOR DE AUTOS 

Executar a pintura em automóveis. Para isso 
vai analisar e preparar as superfícies do 
veículo para receber tinta, além de calcular a 
quantidade de material que será utilizado. 

Com experiência  1 

Ensino 
Fundamental *M/F 
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Também vai realizar polimentos e retoques 
conforme necessário. 

6018880 

 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

Com experiência em mobilização e 
desmobilização, conhecimento em programa 
de SSO, ter disponibilidade para viajar, pacote 
office, conhecimento na área da elétrica.  

Com experiência, 
possuir CNH A/B  

3 

 

Nível Técnico 

M/F 

6013088 
 

SECRETÁRIA DO LAR 
Atuar na limpeza e organização da residência, 
passar roupas e cozinhar.  

Conhecimento na 
função  

1 
Ensino 

Fundamental 
M/F* 

6020637 

 
 

CONFERENTE DE 
SUPERMERCADO 

O conferente é responsável por receber e 
conferir produtos que chegam para o 
almoxarifado e verificar se a quantidade está 
correta, assim como a sua qualidade, com o 
objetivo de distribuir, embarcar ou vender. As 
principais funções deste profissional são 
conferir entrada e saída de materiais. 

Com experiência 2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6015002 

 
REPOSITOR DE 
MERCADORIA 

É repor e arrumar mercadorias em prateleiras, 
organizar e abastecer gôndolas de produtos, 
retirar mercadorias do estoque, prestar 
atendimento aos clientes, tais como troca de 

Conhecimento na 
função  

5 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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mercadorias e participar de inventário de 
mercadorias para reposição. 

6023903 

TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 

AUTOMOTIVA (ÔNIBUS) 

Efetuar manutenção de refrigeração em 
ônibus.  Com experiência, 

possuir CNH B 
1 

 

Ensino Médio 

*M/F 

6024066 

 
 

PROMOTOR DE VENDAS 

Apresenta a empresa, elabora e implementa 
estratégias de vendas, define metas de vendas 
e supervisiona a equipe, faz o follow-up de 
vendas, organiza o calendário de visitas do 
time de vendas. 

Com experiência, 
possuir CNH A  

1 

 

Ensino Médio 

M/F 

6026005 

 
AJUDANTE DE CARGAS E 

DESCARGAS 

Prepara cargas e descargas de mercadorias, 
movimenta mercadorias em transportes, 
coleta e entrega encomendas. Recebe e 
solicita informações, autorizações e 
orientações de transporte, embarque e 
desembarque de mercadorias. 

Conhecimento na 
função 

2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6025977 
OPERADOR DE 
MOTOSERRA 

Operar o equipamento nas atividades de 
supressão vegetal. 

Com experiência. 2 
Ensino 

fundamental 
M/F 
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6017513 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME 

O montador de andaimes tem sob sua 
responsabilidade construir e desmontar 
andaimes para obras de construção civil. Atua 
na limpeza e lubrificação de formas metálicas 
e seleção de materiais. 

Com experiência. 29 

 
 

Ensino médio 

*M/F 

6026244 

 
 

MECÂNICO MONTADOR 

Atua na montagem e desmontagem de 
máquinas industriais, operação de 
instrumentos de medição mecânica e ajuste 
de peças. Realiza a expedição e instalação dos 
equipamentos, manutenção corretiva de 
maquinários, usinagem, hidráulica, 
pneumática, elétrica e caldeiraria. 

Com experiência. 20 

 

Ensino médio. 

M/F 

6017449 

 
ENCARREGADO DE 

ANDAIME 

Elaborar o diário de obra. Aplicar medidas e 
instrumentos de medição, desenho técnico, 
conservação e montagem de estruturas 
tabulares para andaimes e cimbra mento. 
Preparar a medição da obra para a aprovação 
e aceite pelo cliente. 

Com experiência. 8 

 

Ensino médio. 

M/F 
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6026163 

 
 

CALDEIREIRO 

O traçador de caldeiraria trabalha com 
recipientes de chapas de aço, como tanques, 
reservatórios e caldeiras. É responsável por 
planejar e traçar as peças que serão utilizadas 
para confecção dos recipientes. Também cria 
esquemas de montagem utilizando desenho 
técnico. 

Com experiência. 
Possuir curso de 
caldeiraria. 

15 

 

Ensino médio 

M/F 

6026335 

 
 

MOTORISTA DE MUNCK 

O operador de munck é o profissional que 
trabalha operando caminhões equipados com 
o guindaste tipo munck. Ele dirige estes 
veículos transportando cargas pesadas e 
também manuseia o munck durante 
processos de montagens. 

Com experiência, 
possuir CNH D. 

5 

Ensino médio. 
Possuir curso 

de operador de 
munck. 

M/F 

6017581 

 
 

MOTORISTA DE ÔNIBUS 

Vistoriar o veículo que vai usar, verificar o 
itinerário da linha, conduzir o veículo em 
consonância com a regulamentação do 
Conselho Nacional de Trânsito, Secretaria 
Municipal dos Transportes e normas internas 
da Empresa; detectar falhas e zelar pela 
conservação do veículo. 

Com experiência, 
possuir CNH D 

20 

Ensino médio. 
Possuir curso 
de transporte 
de passageiro 

M/F 
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6026366 

 
 

TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Orientar e coordenar o sistema de segurança 
do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes, analisando esquemas de 
prevenção. 
Inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da empresa e determinar 
fatores de riscos de acidentes. 
 

Com experiência 
na função. 

6 

 

 

Ensino médio 

M/F 

6026306 

 
 

PINTOR INDUSTRIAL 

O pintor industrial realiza várias atividades, 
incluindo lavagem, aparelhamento básico, 
preparação de tintas, pintura, manutenção 
geral etc. Antes de aplicar tintas nas 
superfícies designadas, o pintor industrial é 
responsável por preparar as tintas a serem 
usadas.  

Com experiência. 6 

 

Ensino médio 

M/F 

6026475 

 
 

AUXILIAR DE SEGURANÇA 
NO TRABALHO 

Auxilia na aplicação dos procedimentos de 
segurança do trabalho e orienta os 
colaboradores e prestadores de serviços 
quanto ao uso adequado de equipamentos de 
proteção individual, a fim de garantir a 
integridade dos funcionários e do patrimônio 
da empresa. 

Com experiência. 30 

 

Ensino médio 

M/F 
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6026925 

 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

Auxiliar na instalação de manutenção de redes 
elétricas. Transportar equipamentos e 
ferramentas necessários à execução dos 
trabalhos. 

Conhecimento na 
função 

4 

 

Ensino 
fundamental 

*M/F 

6026928 

 
 

ELETRICISTA DE REDE 

Construir e manter em funcionamento 
adequado e seguro redes de distribuições de 
energia elétrica de média e baixa tensão e 
estrutura de iluminação pública; realizar 
serviços técnicos. 
 

Com experiência  2 

 

Ensino médio 

*M/F 

6026930 

 
MOTORISTA DE CARRETA 

(CARRETEIRO) 

Motorista de carreta prancha realiza a 
movimentação de equipamentos com a 
carreta prancha, encarretando e 
desencarretando, fazendo amarras de 
seguranças e transporte. Fazer viagem para 
São Luís (área Vale). 

Com experiência, 
possuir CNH E 

1 

 

Ensino médio 

*M/F 

6027875 

 
OPERADOR DE 
PLATAFORMA 

 
Dirigir e operar equipamento SKY MUNCK com 
elevação de pessoas, deslocamento de sites. 
(área Vale)  

Com experiência. 
Possuir CNH “E” e 
certificado de 
operador de 
munck  

1 

 

Ensino Médio 

*M/F 
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6027939 

 
SINALEIRO/ AUXILIAR DE 

MUNCK 

Orienta o operador do guindaste com sinais 
específicos ou com auxílio de rádios 
comunicadores para movimentação de cargas, 
controlando peso e condição de amarrações, 
alça e trava de fechamento. 

Com experiência. 
Certificado de 
sinaleiro RIGGER 

1 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6027919 

 
 

MONTADOR DE ANDAIME 

 
Tem sob sua responsabilidade construir e 
desmontar andaimes para obras de 
construção civil. Atua na limpeza e 
lubrificação de formas metálicas e seleção de 
materiais. 

Com experiência  4 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 


