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6040626 

 
 

CONSULTOR DE 
VENDAS 

Atendimento aos clientes; informação sobre os 
serviços, tirando dúvidas e mostrando o que é 
oferecido; negociação de preços e contratos; 
trabalhar em conjunto e dar suporte a outros 
profissionais do setor de vendas; buscar e cadastrar 
novos clientes. 

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH A/B   

1 

 

Ensino Médio 
M/F 

6040673 

 
GERENTE DE 

ATENDIMENTO DE 
VENDAS 

Definir metas de vendas; gerenciar cotas individuais 
e de equipe; criar um plano de vendas e 
experimentar proativamente para melhorar a 
execução; monitorar o progresso em tempo real e 
análise de dados. 

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

1 

 

Ensino Médio M/F* 

6016852 

 
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  2 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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6016869 

 
 

LANTERNEIRO 
(PREPARADOR) 

 
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 

6040603 

 
MONTADOR 

Área de vidraçaria.  
Conhecimento 
na função  

2 
Ensino 

Fundamental *M/F 

6042645 

 
 

AÇOUGUEIRO 

Realizar atividades relacionadas ao recebimento de 
animais abatidos, sua desossa, preparação e 
conservação para a utilização. Realizar a desossa e 
limpeza de carnes vermelhas e brancas. Preparar as 
peças de acordo com as instruções recebidas da 
cozinha. 

 

Conhecimento 
na função  

3 

 

Ensino 
Fundamental M/F 
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6042512 

 
OPERADOR DE 

CAIXA 

Responsável pelo atendimento ao público, receber 
pagamentos, cuidar do estoque, realizar emissão de 
notas fiscais e fechar o caixa da empresa em que 
trabalha, ele pode atuar em supermercados, lojas, 
mercearias, sacolões e diversos estabelecimentos 
comerciais. 

Com experiência  3 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6042405 

VENDEDOR 
EXTERNO 

Sistema de energia solar.  Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

2 
Ensino Médio 

M/F 

6042394 

 
 

VENDEDOR 
EXTERNO 

Mapeamento de oportunidades de negócio. 
Elaboração e apresentação de propostas comerciais. 
Demonstração de soluções. Organização de pedidos. 
Acompanhamento da entrega de produtos. 
Negociação de preços e prazos. Redação de 
contratos. Visitas de pós-venda. 

 

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH A/B  

5 

 

Ensino Médio 

M/F 

6042437 

FUNCIONÁRIA 
DOMÉSTICA 

 

Serviços gerais do lar.  

Conhecimento 
na função  

1 
Ensino 

Fundamental M/F* 
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6042806 

 
 

ANALISTA DE RH 
GENERALISTA 

O analista de RH é o responsável pelas etapas 
processuais do setor. Isso envolve afazeres como 
recrutamento e seleção, definição de cargos e 
salários, aplicações de treinamentos, gerenciamento 
de benefícios e direitos.  Domínio do pacote office, 
conhecimento nos subsistemas de RH, Experiência 
em mensuração de iniciadores de RH.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B   

1 

Nível superior 
em 

Administração, 
Psicologia, 

gestão de RH 
ou áreas afins 

*M/F 

6042830 

 
 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Inspecionar locais, instalações de equipamentos da 
empresa e determinar fatores de riscos de 
acidentes. Propor normas e dispositivos de 
segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes.  

*PRÉ-REQUISITOS: Ter registro profissional ativo, 
informática intermediária, ter formação de 
bombeiro civil. 

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

1 

 

 

Nível Técnico 
*M/F 

5940344 

 
DOMÉSTICA 

 

Limpeza e organização do lar. 

Conhecimento 
na função 

1 
 

Ensino Médio 
M/F* 
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6045316 

 
PIZZAIOLO 

Monta e prepara massas para pizzas doces e 
salgadas. Verifica a qualidade dos alimentos, 
observando normas técnicas de higiene e 
segurança. 

Com experiência 5 

Ensino 
Fundamental M/F 

6045276 

 
CHURRASQUEIRO 

Prepara, corta e assa carnes bovinas e suínas, 
realiza manutenção da churrasqueira e organiza o 
local de trabalho. 

Com experiência 2 
Ensino 

Fundamental M/F 

6047572 

 
BARMAN 

Prepara e serve coquetéis e drinks, a fim de 
atender os pedidos dos clientes. Com experiência 3 

Ensino 
Fundamental M/F 

6047671 

 
CHURRASQUEIRO 

Prepara, corta e assa carnes bovinas e suínas, 
realiza manutenção da churrasqueira e organiza o 
local de trabalho. 

Conhecimento 
na função 

2 
Ensino 

Fundamental *M/F 

6045922 

 
MECÂNICO DE 

AUTOS 

Realiza manutenção mecânica preventiva e 
corretiva de veículos, monta e troca peças, lubrifica 
motor, regula mecanismos e alinha direção. Auxilia 
o cliente quanto à substituição e aproveitamento 
de componentes. 

Com 
experiência, 
possuir CNH D 

1 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 
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6048373 

 
AUXILIAR 

FINANCEIRO 

Auxilia no levantamento e acompanhamento das 
transações financeiras, organiza documento de 
contas a pagar e a receber e controla fluxo de 
caixa, a fim de monitorar o budget mensal. 

Com experiência 1 

 

Ensino Médio 
M/F* 

6048378 

 
FIEL DE DEPÓSITO 

Fazem os lançamentos da movimentação de 
entradas e saídas e controlam os estoques. 
Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. 

Com experiência 1 
 

Ensino Médio 
*M/F 

6050045 

 
 
 

ELETRICISTA DE 
AUTOS LIDER 

Montar e recuperar instalações elétricas em 
veículos, observando critérios específicos. Realizam 
manutenções preventiva, preditiva e corretiva, 
inspecionando visualmente máquinas e 
equipamentos, diagnósticos, defeitos 
eletroeletrônicos, desmontando, reparando, 
lubrificando, substituindo e montando 
componentes, ajustando componentes e peças e 
simulando o funcionamento de componentes e 
equipamentos. Elaboram documentação técnica, 
cumprem normas de segurança, meio ambiente e 
saúde e realizam com qualidades as instalações 
eletroeletrônicas.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

2 

 

 

 

Ensino 
Fundamental M/F 
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Equipamentos rodoviários, empilhadeiras, caminhão 
munck.  

6050147 

 
 

TÉCNICO DE 
MECATRÔNICA 

Experiência com manutenção de máquinas pesadas 
perfuratrizes, hidráulicas, bombas de concreto e 
reforma de motores. Manutenção preventiva e 
corretiva, diagnóstico de falha elétrica e mecânica, 
falhas de sistemas de rede CAN, leitura e 
compreensão de diagrama elétrico, teste solenoides, 
sensores e placas.  

Com experiência 1 

 

 

Nível Técnico 
M/F 

6050310 

 
TÉCNICO DE 
SEGURANÇA 
ELETRÔNICA 

Realiza a manutenção preventiva e corretiva de 
sistemas eletrônicos de segurança e presta suporte 
às equipes de instalação e manutenção, auditando 
unidades instaladas para garantir a qualidade dos 
serviços.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B 

1 

 

Nível Técnico *M/F 

6050338 

 
TÉCNICO EM TI 

Suporte ao usuário, suporte técnico, sistemas 
operacionais, equipamentos de informática, redes 
de computadores. Configurações e programações de 
sistemas informáticos; montagem e instalação de 
computadores.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

1 

 

Nível Técnico *M/F 
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6050332 

 
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. 

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH A/D  

1 

 

Ensino Médio 
*M/F 

6045202 

 
 

MECÂNICO DIESEL 

Manutenção e reparo de veículos pesados 
rodoviários. Para isso, diagnosticará problemas e 
reparará motores a gasolina e a diesel e demais 
sistemas mecânicos como suspensão, freios e 
transmissão. Pode trabalhar com veículos como 
caminhões e ônibus. 

Conhecimento 
na função, 
possuir CNH D 

1 

 

Ensino 
Fundamental 

*M/F 

6052396 

VENDEDOR 
EXTERNO 

Conhecimento básico em informática, vendas de 
materiais hospitalares.  

Com 
experiência, 
possuir CNH A  

1 
 

Ensino Médio 
*M/F 

6054458 

 
ELETRICISTA 
MONTADOR 

Faz ajustes, monta e regula painéis elétricos e 
eletrônicos em máquinas e equipamentos. 
Interpreta desenhos, esboços, especificações e 
outras informações. Executa o encaixe das peças e 
montagem das mesmas, instala e conecta fios 
elétricos no conjunto, faz testes no equipamento, 
reparar os defeitos e desmontar peças.   

Com 
experiência, 
possuir CNH A/B  

4 

 

Ensino Médio 
*M/F 
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6054492 

 
OPERADOR DE 

MUNCK 

Realizar o transporte de materiais dentro de um 
mesmo município ou até em viagens para outras 
localidades, fazer o transporte de objetos, 
solicitados previamente por seu superior, fazer a 
manutenção do veículo, como verificação do nível 
de óleo, combustível, calibragem dos pneus. 

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

1 

 

Ensino Médio *M/F 

6054515 

 
GERENTE 

COMERCIAL 

Acompanhar e avaliar o crescimento e os prejuízos 
da loja; incentivar os vendedores a trazer retorno 
financeiro; atender as necessidades dos clientes; 
Conhecer os produtos e seus concorrentes. 

Com experiência  1 

Nível Superior 
em 

Administração 
M/F 

6054569 

AGENTE DE 
PESQUISA E 

MAPEAMENTO 
(PCD)

 

 

Auxiliar na preparação de material para cadastro de 
campo; coletar informações cadastrais em campo; 
realizar medidas nas edificações dos imóveis.  

Primeiro 
Emprego  

3 

 

 

Ensino Médio 
M/F 

6054680 

TORNEIRO 
MECÂNICO 

Preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que 
usinar peças de metal e compósitos, controlar os 
parâmetros e a qualidade das peças usinadas 
aplicando procedimentos de segurança às tarefas 

Com experiência  2 

 

Ensino Médio 
M/F 
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realizadas. Interpretar processo de fabricação; 
realizar manutenção de primeiro nível; regular 
máquina. 

Curso de 
Torneiro 

Mecânico 

6054748 

ENCARREGADO DE 
MANUTENÇÃO 

(MECÂNICA 
INDUSTRIAL) 

Supervisionar a manutenção preventiva e preditiva, 
corretiva e emergencial da intervenção mecânica de 
máquinas e equipamentos industriais, estabelecer 
indicadores de qualidade da manutenção, coordenar 
a construção de equipamentos para linha de 
produção de máquinas e equipamentos. 

 

Com 
experiência, 
possuir CNH D  

5 

 

Ensino Médio 

M/F 

6054740 

 
MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 

Faz manutenção de máquinas, motores e 
equipamentos industriais, repara e substitui peças, 
faz ajustes e regulagem utilizando ferramentas e 
instrumentos de medição e controle. 

Com experiência 4 

Ensino Médio 
Certificado do 

Curso de 
Mecânico de 
manutenção 

industrial 

M/F 

6054746 

 
ELETRICISTA 
INDUSTRIAL 

Planejar serviços de manutenção e instalação 
eletromecânica e realizar manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva.  

Com experiência 5 

Ensino Médio 
Curso de 
Eletricista 
industrial 

M/F 
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6054771 

 
 

SOLDADOR 

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando 
processos de soldagem e corte tais como eletrodo 
revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, 
brasagem, plasma. Preparar equipamentos, 
acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças 
a serem soldadas. 

Com experiência  6 

Ensino Médio 

Curso de 
Soldador 
Industrial 

M/F 

6054782 

 
CALDEIREIRO 

Atua com montagens, soldagens e fabricação de 
componentes mecânicos, elaboração de vistorias de 
equipamentos mecânicos, inspeções visuais em 
componentes construídos em chapas metálicas e em 
tubulações. 

Com experiência  7 

Ensino Médio 

Curso de 
Caldeireiro 

M/F 


