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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 

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 
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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 

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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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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6050045 

 
 
 

ELETRICISTA DE 
AUTOS LÍDER 

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. 

Equipamentos rodoviários, empilhadeiras, 
caminhão munck. 

Com 
experiência. 

Possuir CNH A/B 

2 

 

 

 

Ensino 
Fundamental 

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 
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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 

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 
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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 
realizadas. Interpretar processo de fabricação; 
realizar manutenção de primeiro nível; regular 
máquina. 

Com experiência 2 

Ensino Médio 

Curso de 
Torneiro 

Mecânico 

M/F 

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 

6057004 

 
OPERADOR 
COMERCIAL 

Operador de loja é responsável por auxiliar nas 
atividades do comércio. Dessa forma, o 
profissional pode atuar com o controle de 
projetos desde a recepção até a conferência dos 
itens e com a organização e limpeza da loja. Atua 
também no fechamento do caixa e na conclusão 
de vendas. 

Com 
experiência. 

Possuir CNH A/B 

1 

 

 

Ensino Médio 
*M/F 
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*Experiência em anúncio, vendas de celulares, 
abastecimento e reposição. 

6057520 

 
ENTREGADOR 

 
Entregas de mármore. 

Com 
experiência. 

Possuir CNH A/B 

1 
Ensino Médio 

*M/F 

6057549 

 
ENTREGADOR 

 
Delivery de comidas. 

Conhecimento 
na função. 

Possuir CNH A 

1 
Ensino 

Fundamental *M/F 

6058168 

VENDEDOR DE 
ACESSÓRIOS 

AUTOMOTIVO 

 
Vendas de acessórios de carro. Com experiência 1 

 
Ensino Médio M/F 

6058116 

 
ELETRICISTA 

AUTOMOTIVO 

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 
Fundamental 

M/F 
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APLICADOR DE 

PELÍCULA 

 
Aplicações de películas automotivas. Com experiência 1 

Ensino 
Fundamental M/F 

6059672 

 
ASG 

Limpeza do local de trabalho, controle de 
materiais, organização dos ambientes, 
atendimento e diferentes tipos de serviços de 
manutenção. 

Conhecimento 
na função 

4 

Ensino 
Fundamental *M/F 

6059754 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

(FUNDAMENTAL II) 

Ministra e prepara o material didático das aulas 
de Matemática conforme orientação e conteúdo 
previamente distribuído, aplica provas, 
desenvolve trabalhos em aula e esclarece dúvidas. 

Com experiência 1 

 

Nível Superior 
M/F 

6060783 

 
 

COMPRADOR 

Realizar compras em grandes quantidades de 
matérias, equipamentos ou serviços. Negociar 
dentro dos procedimentos estabelecidos e em 
atendimento aos objetivos estratégicos. Realizar 
acordos, contratos e estratégias de suprimentos. 
Buscar envolvimento constante com as partes 
interessadas para apoiar na tomada de decisões 
estratégicas. 

Com experiência 1 

 

Nível Superior 
em 

administração, 
logística ou 

contabilidade 

M/F 
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6062042 

 
PASTELEIRO 

Montar e fritar pastéis, auxiliar no preparo dos 
recheios, realizar atendimento ao cliente quando 
necessário, limpar e organizar o local de trabalho. 

Conhecimento 
na função 

2 
 

Ensino Médio M/F 


