
Vagas/Exigências para o cargo* Bairro/Horário

Ajudante de operador de calandra - 813110 Bateas
a combinarRequisitos: ensino fundamental incompleto

Analista Contábil Sênior - 252210

Centro I
08:00 às 18:00

Requisitos: experiência comprovada como contador, ensino superior completo, fechamento de balanços 
complexos e demosntrações contábeis, exigir ampla experiência na profissão, especializações será um 
diferencial
Analista de Exportação e Importação - 354305

A Combinar
08:00 às 18:00

Requisitos: experiência comprovada, superior completo ou cursando em Comércio Exterior ou Logística, office 
básico, inglês avançado para leitura e conversação e espanhol básico
Analista de Recursos Humanos

Centro I
08:00 às 18:00

Requisitos: experiência comprovada, ensino superior completo ou cursando, rotinas de RH, conhecimento em 
regras dos sindicatos e na Lei Trabalhista
Apontador ou Administrador de Obras

Limoeiro
07:00 às 17:00Requisitos: com experiência, fundamental completo, orientar e supervisionar os colaboradores nos canteiros de 

obras, CNH B
Assistente de desenvolvimento (confecção) - 331110 Rio Branco

Experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:B 07:00 às 17:00

Assistente de Engenharia Têxtil - 311605
Steffen

08:00 às 17:48Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, fichas técnicas, cartelas de cores, auxiliar nas 
rotinas do setor de estilo
Assistente de Estilo - 262425

Steffen
08:00 às 17:48Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo-receber fornecedores para avaliar novos tecidos e 

aviamentos
Assistente de Marketing - 142335 Steffen

08:00 às 17:48Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, acompanhar redes sociais e captar clientes
Assistente de Progaramador de Controle de Produção - PCP

Steffen
08:00 às 17:48

Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, emissão de ordens de produção, 
acompanhamento das rotinas do setor e auxílio nas atividades do setor

vaga Atendente de farmácia Centro
08:00 às 17:00nova experiência comprovada, ensino médio completo 

Atendente de Farmácia Primeiro de Maio
14:00 às 21:00Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo

PCD
Atendente de Lanchonete - 513435 Centro II

A CombinarRequisitos: ensino médio completo ou cursando
vaga Auxiliar Administrativo (de obras) Centro

07:00 às 17:00nova experiencia comprovada, ensino médio completo, CNH: AB - atividades de apoio administrativo aos canteiros de obras 
Auxiliar de Almoxarifado Steffen

08:00 às 17:48Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, separar materiais e controle de entrada e saída
Auxiliar de Confecção Souza Cruz

07:00 às 16:00Requisitos: ensino médio incompleto, separação de pedido de expedição
Auxiliar de Cozinha Bateas

06:00 às 15:48Requisitos: experiência comprovada, ensino fundamental
Auxiliar de Cozinha

Volta Grande
07:00 às 16:00

Requisitos: com experiência ensino fundamental incompleto, auxiliar na cozinha, fazer a salada, limpeza e organização 
da cozinha e refeitório
Auxiliar de Cozinha Limoeiro

05:00 às 14:48Requisitos: experiência comprovada, ensino fundamental incompleto, auxiliar no preparo das refeições
Auxiliar de Distribuição Steffen

08:00 às 17:48Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, movimentar lotes de produção
Auxiliar de Dobrador (Metais)

Bateas
07:30 às 17:15



Requisitos: com experiência, auxiliar corte e dobra, dobradeira e guilhotina com conhecimento em desenhos 
técnicos mecânicos

Bateas
07:30 às 17:15

Auxiliar de Estamparia - 761410 Bateas
ComercialRequisitos: CNH B, ensino fundamental incompleto, que resida próximo a empresa

Auxiliar de Expedição
Steffen

08:00 às 18:00
Requisitos: com experiência, ensino fundamental completo, separação de pedidos, fazer inventários de 
estoque, organizar o setor e entrada de novas peças
Auxiliar de limpeza Botuverá

ComercialRequisitos: com experiência, fundamental incompleto - ter condução própria ou residir próximo a empresa
Auxiliar de Limpeza

Santa Terezinha
ComercialRequisitos: experiência comprovada, ensino fundamental incompleto, limpeza em geral, banheiros e 

conservação de ambientes, irá trabalhar no Bateas e Santa Terezinha
Auxiliar de logistica Planalto

Requisitos: com experiência, ensino médio completo comercial

vaga Auxiliar de operador de máquina de bordar Azambuja
1º ou 2º turnonova fundamental incompleto 

Auxiliar de prevenção de perdas Centro II
15:00 às 23:20Requisitos: ensino fundamental completo 

Auxiliar de Produção
Steffen

08:00 às 18:00
Requisitos: com experiência em confecção, fundamental completo, efetuar movimentação de lotes de 
mercadorias
Auxiliar de Produção Botuverá

1º, 2º e 3º TurnoRequisitos: ensino fundamental completo, ter condução própria ou residir próximo a empresa
Auxiliar de Produção Bateas

ComercialRequisitos: ensino fundamental completo, montagem e manutenção de carrocerias
vaga Auxiliar de talhação - 763105 Nova Brasilia 07:

00 às 17:00nova ensino médio completo 
Auxiliar de Vendas (máquinas de café) - 521115 São Pedro

07:00 às 17:00Com experiência, ensino médio completo ou cursando, CNH:B - auxiliar nas entregas, abastecimento e atendimento

vaga Auxiliar Técnico de ar condicionado - 862515 a combinar
12:00 às 16:00nova ensino médio completo 

Bordador, à máquina
Primeiro de Maio
05:00 às 14:48

Requisitos: com experiência, operar máquina de bordado industrial, ser pró ativo, limpar peças que saem da 
máquina, de preferência que resida próximo ao local de trabalho
Borracheiro São Luiz                 

08:00 às 18:00Requisitos: experiência comprovada
Borracheiro Águas Claras

08:00 às 18:00Requisitos: com experiência, ensino fundamental incompleto, que seja comunicativo, organizado e pró ativo 
Caseiro - Chácara

A Combinar
07:00 às 17:00

Requisitos: com experiência, CNH B, cuidar de chácara, alimentar animais, deixar o local limpo e cuidados em 
geral - necessário disponibilidade do casal para trabalhar
Coletor de lixo Nova Brasília

1º ou 2º turnoRequisitos: ensino fundamental completo
Colocador de Piso vinilico (ajudante) Jardim Maluche

07:00 às 17:00Requisitos: ensino fundamental incompleto, ajudante de colocação de pisos 
Consultor de Vendas 

Centro I
09:00 às 18:00Requisitos: com experiência, ensino médio completo, habilidade em atendimento e negociações, prospecção de 

vendas por telefone, facilidade com sistemas e boa comunicação - Venda de Cursos Superiores
Costureira Pilotista - 763010 Rio Branco

07:00 às 17:00Requisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, ter conhecimento em tecido fítness
Costureira em Geral Águas Claras

05:00 às 14:30Requisitos: com experiência, fazer bainha em camisetas, manga e barra em anel - cobertura
Cozinheira

limoeiro
12:00 às 21:48

Requisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, preparo das refeições, atendimento buffet, 
limpeza do salão, lavar louça e cubas, trabalhar em equipe com todos os turnos



Desenvolvimento de Moda - 331110
Centro I

08:00 às 18:00
Requisitos: com experiência,  faculdade de moda ou cursando, auxiliar no desenvolvimento de coleção, ter 
experiência em Corel, Ilustrador e Photoshop

vaga Dobrador Revisor Centro II            
08:00 às 18:00nova ensino fundamental incompleto - revisar as peças vindas da costura, dobrar e embalar

vaga Dobrador Revisor Nova Brasilia
07:00 às 17:00nova ensino médio completo - revisar as peças vindas da costura

Dobrador Revisor - 761815 Limoeiro                  
1° turnoRequisitos: residir próximo a empresa

Eletricista Automotivo Centro I
07:00 às 17:00Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, CNH A/B

PCD
Empacotador de Mercadorias Centro

13:00 às 21:50Requisitos: ensino fundamental completo, empacotar compras dos clientes
Empregada Doméstica Travessa Lagoa 

Dourada
07:00 às 17:00Requisitos: ensino fundamental incompleto, serviços domésticos - residir próximo

Estampador São Pedro
05:00 às 14:48Requisitos: com experiência, CNH B- estampador mesa manual, estampar, lavar quadro e organizar

vaga Estoquista (confecção) Nova Brasilia
07:00 às 17:00nova com experiência, ensino médio completo

Inspetor de Segurança Veicular Guarani 
ComercialRequisitos: Curso técnico em mecânica ou eletromecânica, CNH: AB

Inspetor de Qualidade/Revisor
Volta Grande

07:30 às 17:18Requisitos: com experiência, ensino médio incompleto, responsável pela inspeção de qualidade em empresa de 
logística

vaga Lider de produção - 821405 Bateas
1º turnonova experiência comprovada, ensino médio completo 

Lider Operacional - 141810 Nova Brasília
ComercialRequisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, CNH C, supervisionar os serviços

Marceneiro Bateas
07:15 às 17:30Requisitos: com experiência, manuseio de ferramentas para marcenaria

Marceneiro Guarani
ComercialRequisitos: com experiência, todas as tarefas referentes a execução dos móveis

Mecânico de Motocicletas Santa Rita
ComercialRequisitos: com experiência, ensino fundamental completo, CNH A, manutenção completa de motocicletas

Mecânico de Automóveis Linha Leve São Pedro
ComercialRequisitos: com experiênca, ensino fundamental incompleto, CNH B

vaga Mecânico de instalação de ar condicionado - 911205
12:00 às 17:00nova experiência comprovada, ensino médio completo 

Mecânico de Manutenção Industrial - 911305 Botuverá
TurnosRequisitos: experiência comprovada, técnico em mecânica/eletromecânica e afins

Mensageiro
Primeiro de Maio
08:00 às 17:00Requisitos: com experiência, ensino médio completo, CNH AB, atividades externas utilizando motocicleta, ter 

conhecimento dos bairros de Brusque
Modelista Santa Terezinha

ComercialRequisito: com experiência em modelar
vaga Motorista de caminhão Limoeiro

13:00 às 22:48nova experiência comprovada, fundamental completo, CNH:D 
Motorista de Caminhão

São Pedro
ComercialRequisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, CNH C, responsável por coletas de 

recicláveis e entrega de mercadorias (caixas e tubetes)
Motorista de Caminhão São Luis

ComercialRequisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, CNH D
Oficial de Serviços Gerais - 514325 Bateas

07:00 às 17:00Requisitos: com experiência em trabalho manual com rompedor pneumático, quebra de piso, CNH: AB
Operador de caixa Nova Brasilia

09:00 às 18:00



Experiência comprovada, ensino médio completo - caixa e administrativo em loja de roupas femininas
Nova Brasilia

09:00 às 18:00

Operador de Máquina Carrossel de Etiqueta - 862150 Bateas
ComercialRequisitos: experiência comprovada, CNH B, ensino fundamental incompleto, que resida próximo a empresa

Operador de máquina de bordar Limoeiro                  
2° turnoRequisitos: com experiência - residir próximo a empresa

Operador de Máquina Jr - 862150
São Pedro

05:00 às 14:42Requisitos: experiência comprovada, ensino fundamental completo, CNH C, responsável por coletas de 
recicláveis e entrega de mercadorias (caixas e tubetes)
Operador(a) Eletromecânico

Santa Terezinha
05:00 às 13:30Requisitos: experiência comprovada, técnico em eletromecânica ou superior em engenharia elétrica, planejar e 

executar projetos eletromecânicos de máquinas
Padeiro(a) Dom Joaquim

03:10 às 11:00Requisitos: experiência comprovada,  fazer pães, massas doces, pastéis e outros
vaga Passadoria (confecção) - 763125 São Pedro

07:30 às 17:30nova com experiência, fundamental incompleto - Passar roupa, dobrar e embalar as peças
Pintor Rio Branco

08:00 às 18:00Requisitos: com experiência, ensino fundamental incompleto, pintar superfícies internas e externas (altura)
Servente de Obras

A Combinar
07:00 às 16:00

Requisitos: com experiência, ensino fundamental incompleto, realizar escavações manuais e perfurações em 
rocha/ concreto com equipamentos, efetuar carga e descarga de caminhões

vaga Talhador  Brilhante
07:27 às 17:00nova experiência comprovada                                                                                 *a empresa fornece transporte

Técnico(a) em Informática ou  Auxiliar Técnico
Volta Grande

08:00 às 18:00Requisitos: com experiência, curso técnico ou superior em informática, CNH B, manutenção de computadores e 
redes de segurança
Técnico(a) em Segurança do Trabalho A Combinar

ComercialRequisitos: com experiência, curso técnico, CNH B - disponibilidade para pernoitar em alojamento (obras)
Técnico(a) Optometrista Santa Rita

ComercialRequisitos: experiência comprovada, curso técnico, CNH B - testes de visão e venda interna
Vendedor Externo - Convênios - 524105 Centro I

ComercialRequisitos: com experiência, ensino fundamental completo, CNH B, vendas porta a porta
Vendedor Externo - Convênios - 524105 Centro I

ComercialRequisitos: com experiência, ensino fundamental completo, boa conversação, comunicativo(a) e ágil
vaga Vendedor(a) Interno Nova Brasilia

09:00 às 18:00nova Experiência comprovada, ensino médio completo - atendimento ao cliente em loja de roupas femininas
vaga Vendedor interno (material de construção) Águas Claras 

Comercialnova experiência comprovada, ensino médio completo 
Vendedor(a) Interno 

Santa Terezinha
09:00 às 19:00

Requisitos: experiência comprovada, ensino médio completo, atendimento ao cliente, vendas, organização do 
estoque, organização de selo das peças, vitrine, caixa - loja de roupas femininas

vaga Vendedor(a) Interno Brilhante        09:
00 às 18:00nova com experiência, ensino médio incompleto - atendimento por telefone, captação de clientes, auxiliar no marketing

Vendedor(a) Pracista Brilhante I
08:00 às 17:00Requisitos: ensino  médio completo, com experiência, atendimento aos clientes e vendas externas

******************************AS VAGAS PODERÃO SER FECHADAS OU ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO*****************************




