
 

    

VAGAS POR SETOR 

SETOR Título da vaga 
Número 
de 
vagas 

Descrição da vaga (Quais as 
funções da pessoa que será 
contratada?) 

Formação necessária Horário de 
Trabalho 

Pretensão 
salarial 

Benefícios 
(Vale 
transporte? 
Vale 
alimentação?) 

O que levar no 
dia do evento? 

Empresa/Contratante 

Indústria Operador Polivalente 
da Indústria Textil ** 

18 

Vai preparar fibras para 
fabricação de fios; Fabricar fios; 
Preparar fios para tecelagem; 
Tecer artigos têxteis; Beneficiar 
produtos têxteis - tinturaria, 
estamparia e acabamento final; 
Controlar qualidade da produção; 
Realizar manutenção produtiva 
em máquinas têxteis; Expedir 
produtos têxteis; dentre outras 
atividades. 

Ensino Fundamental 
Completo. 

Das 13h40 às 
22h, ou das 
22h às 05h20, 
ambos de 
segunda a 
sábado. 

R$1212,00 

Vale transporte 
+ Vale 
alimentação + 
Insalubridade. 

Comprovante 
de 
escolaridade, 
CPF, RG. 

Fábrica de Tecidos 
São João Evangelista 

Indústria 

Técnicas: Eletrônica, 
Ferramentaria, 
Mecânica, Meio 
Ambiente, Produção, 
Qualidade, Química, 
Segurança do 
Trabalho 
Administrativas: 
Engenharia, Fiscal, 
Logística, PCP, 
Suprimentos ** *** 

220 Variadas, conforme cargo. 
Curso técnico ou superior, 
conforme vaga de 
interesse. 

Turno e 
Administrativo.  

 

Transporte 
Fretado, Plano 
de Saúde, Plano 
Odontológico, 
Seguro de Vida, 
Alimentação na 
empresa. 

Currículo 
impresso. 

 

Indústria Perfil profissional 
para indústria 

Banco 
de 
talentos 

Variadas, conforme cargo.     Currículo 
impresso 

Federação das 
Indústrias do Estado 
de Minas Gerais 

Construção 
Civil 

Servente de obra *  5 
Ter trabalhado na construção 
civil. 

Ensino Fundamental. Das 7 às 17 h. R$ 1.384,86 

Vale transporte, 
café da manhã, 
premiação por 
produtividade. 

Carteira de 
trabalho, 
currículo. 

CT&G Projetos e 
Construções Ltda. 



 

    

Construção 
Civil 

Carpinteiro de forma 
* ** 

2 
Execução de formas de 
fundações e estruturas de 
concreto armado. 

Ensino Fundamental. Das 7 às 17 h. R$ 1.942,19 

Vale transporte, 
café da manhã, 
premiação por 
produção. 

Carteira de 
trabalho, 
currículo. 

CT&G Projetos e 
Construções Ltda. 

Construção 
Civil 

Pedreiro * ** 2 
Execução de alvenaria; emboço; 
concreto; 

Ensino Fundamental Das 7 às 17 h. R$ 1.942,19 

Vale transporte, 
café da manhã, 
premiação por 
produção. 

Carteira de 
Trabalho, 
currículo. 

CT&G Projetos e 
Construções Ltda. 

Construção 
Civil 

Pedreiro de 
acabamento * ** 

1 
Execução de revestimentos de 
paredes e pisos; assentamento 
de bancadas; 

Ensino Fundamental Das 7 às 17 h. R$ 2.100,00 

Vale transporte, 
café da manhã, 
premiação por 
produção. 

Carteira de 
trabalho, 
currículo. 

CT&G Projetos e 
Construções Ltda. 

Construção 
Civil 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho ** *** 

1 

. Fiscalizar risco de quedas, parte 
elétrica (cabo correto para 
extensão), proteções de periferia 
adequadas, isolamento no 
perímetro dos blocos, poço do 
elevador protegido com tela e 
fechamento adequado, uso 
correto de todos os EPIs no 
canteiro, DDS's; verificação do 
local adequado de 
abastecimento de máquinas, 
equipamentos e produtos 
químicos.  
. Realizar Treinamento de 
Integração com os funcionários; 
Conferência de toda 
documentação de Segurança do 
trabalho dos colaboradores e 
das empresas terceirizados; 
Emissão de relatórios; visita 
mensal nos alojamentos e 
preenchimento de check list de 
acordo com o regimento interno 
da Inter; Check list da obra e o 
relatório fotográfico; Sinalizar o 
canteiro de obras.  
. Importante experiência em 
liberação de serviços; NRs: 18, 
12 e 35, PGR/ PCMSO; ordem de 
serviço, EPI e coletivo. 

Técnico de Segurança do 
Trabalho  

De segunda a 
quinta, das 7h 
às 17h, e 
sexta, das 7h 
às 16h. 

R$ 2.700,00 

Vale Transporte, 
Vale 
Alimentação, 
Plano de saúde 
e odontológico 
coparticipativo, 
seguro de vida 
em grupo.  

Currículo 
impresso 

Inter Construtora  



 

    

Construção 
Civil 

Estágio Engenharia 
Civil * *** 

3 

Aferição dos cronogramas 
semanais de produção em 
canteiro de obras; Apoio no 
cumprimento dos cronogramas 
de compra e contratação; 
Medição física mensal no 
sistema; Elaboração de relatório 
fotográfico e reporte ao 
escritório. 

Engenharia Civil a partir do 
5º período. 

6 horas /dia.  Bolsa + VT. 
Currículo 
impresso 

Inter Construtora 

Construção 
Civil 

Estágio Engenharia 
Civil - Obra São Pedro 
* *** 

2 

Suporte à rotina do canteiro de 
obras, conferência de serviços, 
gerenciamento das equipes de 
mão de obra própria e 
terceirizada, check-lists; 
preenchimento de fichas de 
verificação de serviços; entrega e 
controle de projetos necessários 
ao andamento da obra; 
levantamento, pedidos e 
programações de materiais; 
fechamento e acompanhamento 
de planilha de levantamento de 
serviço e auxílio na organização 
do canteiro de obra, todas as 
atividades com suporte e sob a 
supervisão da nossa equipe. 

Cursando Engenharia Civil 
a partir 5° período. 

De segunda a 
sexta - 6 horas 
/ dia. 

R$1.250,00 

Bolsa + Vale 
Transporte e 
Segura de vida 
em grupo.  

Currículo 
impresso 

Inter Construtora  

Construção 
Civil 

Estágio Engenharia 
Civil - Obra Benfica * 
*** 

1 

Acompanhamento diário da 
execução do serviços; Controle 
de estoque; Verificação dos 
serviços de elétrica, hidráulica, 
cerâmica, gesso, pintura, portas, 
metal e louças. 

Engenharia Civil a partir do 
5º período. 

6 horas/dia.  Vt + Bolsa. 
Currículo 
impresso 

 

Construção 
Civil 

Estágio Engenharia 
Civil * *** 

Banco 
de 
talentos 

Apoio às atividades no canteiro 
de obras. 

Engenharia Civil a partir do 
4º período. 

6 horas/dia.  VT+ Bolsa 
Currículo 
impresso 

Inter Construtora 



 

    

Serviços Instrutor de Cursos 
Profissionalizantes ** 

24 
Atuar como Instrutor de 
disciplinas de formação 
profissional. 

Deverá ter domínio de 
conteúdo em todas as 
disciplinas de formação do 
curso; Ter experiência 
mínima de pelo menos 2 
anos na área, ter 
superior/tecnólogo/técnico 
completo ou em 
andamento; ser 
organizado, proativo, 
gostar de pessoas. 

3 horas diárias 
de acordo com 
as formações 
de turmas. 

A combinar 

Remuneração 
por hora / aula, 
treinamentos, 
materiais de 
aula e apostilas 
fornecidos pela 
instituição. 
Ótimo ambiente 
de trabalho com 
oportunidade de 
crescimento. 

Currículo e 
comprovante 
de experiência 
e formação na 
área. 

Instituto Mix (Fort 
Educação) 

Serviços Serviços no setor de 
beleza * 

105 
Cabeleireiro, manicure, barbeiro, 
estética, podologia, tricologia.  

Curso na área de atuação.  Livre  R$1.237,67 Sim  
Carteira de 
identidade, RG 
e CPF. 

SINPROBEL - 
SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DO 
SETOR DE BELEZA DE 
JUIZ DE FORA E 
REGIÃO  

Serviços Instrutor de atividade 
física * 

3 
Ministrar aulas coletivas de 
treinamento físico. 

5º período de Educação 
Física (no mínimo), 
preferencialmente com 
experiência em lutas. 

4 horas / aula 
diária. 

R$14,00 
hora/aula 

Vale Transporte 
Currículo 
impresso 

WARFIGHT 

Serviços Auxiliar de vendas * 2 

REALIZAR ATENDIMENTOS NA 
SECRETARIA DO CENTRO DE 
TREINAMENTO, APRESENTAR E 
VENDER OS PLANOS. 

Ensino médio completo. 
Das 7h às 11h, 
ou das 17h às 
21h. 

MEIO 
SALÁRIO 
MÍNIMO 

Vale Transporte 
Currículo 
impresso 

WARFIGHT 

Serviços Serviços gerais ** 2 
Realizar limpeza e manutenção 
do centro de treinamento. 

Ensino médio completo. 
Das 13h às 
17h. 

R$1.200,00 Vale Transporte 
Currículo 
impresso 

WARFIGHT 



 

    

Serviços Operador de 
atendimento *** 

150 

Atendimento ao cliente por 
telefone, faz a comunicação com 
o cliente por meio de uma 
conversa telefônica. Ele faz esse 
atendimento com o objetivo de 
esclarecer dúvidas, registrar 
informações e ofertar produtos 
ou serviços. Cancelar ou alterar 
planos, promover acordos e 
prestar informações sobre 
serviços. 

Ensino Médio completo. 

Temos vários 
horários/ 
jornada de 
6h20/ dia. 

Salário 
mínimo:  
R$1.212,00 

Sim Identidade/CPF Almaviva do Brasil 

Serviços Assistente 
Administrativo ** 

1 

O profissional será responsável 
pelo: Contato com fornecedores 
e contabilidade para pegar as 
contas a pagar; Contato com 
representantes para auxílio de 
acompanhamento de pedido; 
Contato com clientes para auxílio 
na cobrança; Atendimento a 
transportadora para envios de 
carga; Atendimento de clientes e 
representantes via telefone, 
whatsapp e e-mail. 

Ensino médio concluído. 
Das 8h30 às 
17h30. 

R$1.500.00 

Seguro saúde, 
vale 
alimentação, 
vale transporte 

Currículo 
impresso 

 

Serviços Auxiliar de Cadastro 
** *** 

1 

O profissional será responsável 
por: - Realizar cadastros, 
cancelamentos, manutenção e 
reativações de clientes, 
fornecedores e itens 
comercializados. - Efetuar a 
cobrança de títulos em aberto 
conforme políticas, 
procedimentos e diretrizes da 
empresa. - Preparar documentos, 
levantar dados e informações de 
clientes para submeter ao 
processo de análise de crédito. - 
Prestar apoio administrativo 
dentro de sua área de atuação, 
conforme procedimentos 
operacionais e ou orientação 

Ensino médio concluído. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h48. 

R$1.932.00 

Plano 
odontológico, 
plano de saúde, 
vale 
alimentação, 
vale transporte 

Currículo 
impresso 

 



 

    

superior. PRÉ-REQUISITOS: - Pro 
atividade; - Concentração; - Ética; 
- Seriedade; - Relacionamento 
Interpessoal. 

Serviços Eletricista Montador 
** 

1 

O funcionário atuará em 
instalações elétricas prediais e 
industriais; Elaboração e 
preenchimento de documentos 
inerentes ao serviço após 
treinamento específico; 
Acompanhar e fazer inspeções 
relativas a segurança do trabalho 
desenvolvendo assim a 
percepção de risco das 
atividades; Levantamento e 
auditorias de ferramentas e 
epi´s; Montagem de estruturas 
elétricas tipo eletrodutos, leitos 
de cabos, eletrocalhas, etc; 
Instalação de painéis elétricos, 
Fabricação de suportes de aço 
para suportar as estruturas; 
Lançamento de cabos elétricos 
diversos, identificação dos 
mesmos e preparação para 
ligação; Pequeno conhecimento 
de diagramas elétricos e 
planilhas de ligação de cabos 
elétricos. PRÉ-REQUISITOS: Em 
busca de um profissional 
dinâmico, assíduo, pontual e 
organizado; Ter o mínimo de 
conhecimento de medidas do 
sistema métrico; Desejável 
formação em NR-10. 
BENEFÍCIOS: Plano de saúde, 
plano odontológico, seguro de 
vida e transporte oferecido pela 
empresa; Adicional de 
periculosidade (30% sob o valor 
do salário). 

Ensino médio. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h. 

R$1.944.00 

Plano 
odontológico, 
plano de saúde, 
seguro de vida. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

Serviços Serralheiro/Soldador 
** 

1 

Serviços de solda elétrica de 
estruturas em eletrodo revestido 
em instalações prediais e 
industriais; apoio aos 
profissionais de elétrica nas 
tarefas em montagem de 
estruturas para instalações 
elétricas na planta do cliente 
sempre respeitando as normas 
de segurança previstas em seus 
procedimentos; elaboração e 
preenchimento de documentos 
inerentes ao serviço após 
treinamento específico; 
acompanhar e fazer inspeções 
relativas a segurança do trabalho 
desenvolvendo assim a 
percepção de risco das 
atividades; levantamento e 
auditorias de ferramentas e 
epi´s. O funcionário executará 
trabalhos envolvendo situações 
de altura, para estas situações, 
serão adotadas medidas de 
controle e ainda utilização de 
equipamentos tipo plataforma 
elevatória, plataformas, 
andaimes, escadas, etc. 

Ensino médio concluído. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h45. 

R$2.042.77 

Plano 
odontológico, 
plano de saúde, 
seguro de vida. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 

Serviços Soldador MIG/MAG 
** 

1 

O profissional será responsável 
por: Ler e interpretar desenhos e 
manuais técnicos de produtos, 
preparar setups de produção e 
efetuar soldas em tubos e 
chapas conforme especificações 
técnicas, ordens de produção e 
orientações superiores; Efetuar 
montagens de produtos 
intermediários conforme 
especificações e gabaritos, 
garantindo a qualidade dos 
processos de solda; Orientar 
tecnicamente auxiliares na 

Ensino médio concluído 
De segunda a 
sexta, das 7h 
às 17h. 

R$1.540.00 
Vale refeição, 
vale transporte. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

execução de processos na área 
de solda; Verificar o 
funcionamento dos 
equipamentos, detectando 
anomalias, providenciando a 
manutenção dos mesmos, 
quando necessário; Zelar pelos 
equipamentos sob sua 
responsabilidade, limpando e 
verificando as condições 
mecânicas/elétricas ao início e 
final do turno, para evitar danos 
às máquinas e equipamentos e 
garantir a segurança na 
operação; Cumprir e zelar pelo 
cumprimento das normas de 
segurança, visando à segurança 
das pessoas e equipamentos da 
empresa, bem como pela 
limpeza e organização no local 
de trabalho; Executar outras 
atividades correlatas a critério do 
seu superior imediato. PRÉ-
REQUISITOS: Necessário possuir 
conhecimento em solda 
MIG/MAG. 

Serviços Assistente Financeiro 
** *** 

1 

O profissional será responsável 
por: Executar atividades de 
registro e lançamentos de 
movimentações financeiras de 
contas a pagar, contas a receber, 
tesouraria, conciliações 
bancárias, assim como a guarda 
e rastreabilidade de documentos 
e informações da área financeira; 
Manter contato com 
fornecedores para sanar 
divergências e problemas de 
faturamento. PRÉ-REQUISITOS: 
Necessária experiência na área 
financeira; - Pro atividade; - 
Seriedade; - Pontualidade; - Ética. 

Ensino médio concluído. 
Das 9h às 
18h48. 

R$1.932.00 

Plano 
odontológico, 
plano de saúde, 
vale 
alimentação, 
vale transporte. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

Serviços Vendedor(a) para loja 
de esportes ** 

1 

Atendimento ao consumidor 
com foco em conversão de 
vendas varejo e auxílio na 
organização do ambiente. PRÉ-
REQUISITOS: Desejável 
experiência no segmento. 
BENEFÍCIOS: Vale transporte e 
comissão de 5% em cima das 
vendas. 

Ensino médio concluído 

De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h30 e, 
aos sábados, 
das 9h às 
13h30. 

 R$1.340.00  

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 

Serviços Auxiliar de Produção 
** 

4 

O profissional será responsável 
por: Auxiliar a produção nas 
áreas de corte, dobra, furação, 
acabamento, banho, solda, 
polimento, montagem ou 
estoque, conforme orientação de 
operadores e/ou líderes; Regular 
peças e ferramentas, conferir 
medidas, apontar produção, 
movimentar matéria prima e 
produtos; Operar máquinas sob 
orientação e supervisão, de 
acordo com a área de atuação, 
adaptando as ferramentas ao 
tipo de operação e medidas, 
ajustando dispositivos e 
gabaritos; Zelar pelos 
equipamentos sob sua 
responsabilidade, limpando e 
verificando as condições 
mecânicas/elétricas ao início e 
final do turno, para evitar danos 
às máquinas e equipamentos e 
garantir a segurança na 
operação; Cumprir e zelar pelo 
cumprimento das normas de 
segurança do trabalho e 
procedimentos internos, assim 
como manter a limpeza e 
organização no local de trabalho; 
Executar atividades correlatas de 
acordo com orientações de 
superior imediato. PRÉ-

Ensino médio em curso. 
De segunda a 
sexta, das 7h 
às 17h. 

R$1.340.00 
Vale refeição, 
vale transporte. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

REQUISITOS: Importante ter 
facilidade com montagens 
utilizando parafusos, arruelas de 
tamanhos diversos. 

Serviços Montador Industrial 
** 

2 

O profissional será responsável 
pela montagem de 
equipamentos hospitalares 
(macas, mesas, bancos). PRÉ-
REQUISITOS: Necessária 
experiência prévia em montagem 
industrial ou de móveis. 

Ensino médio concluído. 

De segunda a 
sexta de 
09:00h às 
19:00h. 

R$ 1540.00 
Vale refeição, 
Vale transporte. 

 Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 

Serviços Auxiliar de 
Manutenção ** 

1 

Auxiliar na limpeza de banheiros, 
vestiários, escritórios e oficina; 
Entregar material elétrico e EPIs 
para os empregados quando 
solicitado. PRÉ-REQUISITOS: 
Experiência com limpeza e 
conservação e boa 
comunicação. 

Ensino médio concluído. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h30. 

R$ 1337.00 

Plano 
odontológico, 
Plano de saúde, 
Seguro de vida. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 

Serviços 
Consultor de Vendas 
Externo -  
Fotovoltaica ** 

1 

Vendedor externo de Sistemas 
Fotovoltaicos para atuar na 
região de Juiz de Fora com 
disponibilidade para viagens. 
Realizar prospecção ativa de 
novas oportunidades, 
negociação, fechamento e pós-
vendas. Meta mínima de vendas 
de R$200.000,00 por mês. 
Elaboração mínima de 100 
orçamentos por mês. Visitar 
possíveis clientes em 
residências, comércios, 
indústrias e fazendas. 

Ensino médio concluído. 

De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h; 
Sábado, das 
9h às 13h. 

R$1.885.00 Vale transporte. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

Serviços Gerente de Loja ** 1 

Responsável pelos processos 
operacionais e comerciais da 
loja; Realizar pedidos de 
mercadoria ao centro de 
distribuição “c.d”; Assegurar o 
correto procedimento de entrada 
e conferência de produtos; Gerir 
a reposição de mercadoria; 
Acompanhar o trabalho dos 
caixas e verificar se o fundo de 
caixa está correto, fazer 
lançamentos em planilhas; 
Realizar reuniões semanais com 
toda a equipe; Dar retorno 
positivo e negativo e realizar 
acompanhamento no salão de 
vendas; Acompanhar todos os 
processos contábeis e fiscais no 
setor contábil. PRÉ-REQUISITOS: 
Superior completo em 
Administração ou áreas afins; 
experiência com vendas; Pacote 
Office Intermediário; Curo 
complementar de gestão de 
pessoas e liderança. 
BENEFÍCIOS: Vale transporte; 
Sodexo R$80,00; Ganho de 0,5% 
do faturamento bruto, batendo a 
meta 1%. 

Graduação (plena) 
concluída. 

De terça à 
sábado, das 
14h às 22h; 
Domingo, das 
13h às 21h. 

R$1.500.00 Vale transporte. 

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 

Serviços 
Suporte HelpDesk 
Compras e Licitações 
** 

1 

Atendimento aos clientes (via e-
mail, chat, telefone ou 
presencialmente); Suporte no 
sistema de Compras e 
Licitações, envio de SICOM, 
Gerenciar a fila de atendimento: 
triar, classificar, analisar e 
priorizar os chamados de forma 
organizada, lidando com grande 
volume de chamados 
simultâneos; Solicitar apoio na 
análise e solução dos chamados 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta, das 8h 
às 18h. 

R$2.500.00  

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

mais complexos se necessário; 
Concluir os chamados sob sua 
responsabilidade, provendo 
orientação e soluções 
consistentes ao cliente; Apoiar o 
time de desenvolvimento na 
análise e identificação de novas 
soluções que atendam as 
necessidades dos usuários; 
Fornecer apoio em 
esclarecimentos de dúvidas em 
incidentes nas atividades de toda 
a equipe de desenvolvimento 
interno. PRÉ-REQUISITOS: 
Necessário possuir 
conhecimento em: Ensino 
Superior em Administração, 
Ciências Contábeis, Economia ou 
Direito; Desejável experiência no 
setor de Compras e Licitações 
municipal; Conhecimento 
intermediário em Excel; 
Conhecimento das legislações 
sobre tema de Compras e 
Licitações - Lei Federal nº 
14.133. BENEFÍCIOS: Vale-
transporte, vale alimentação, 
participação nos resultados e 
lucro, auxílio educação, plano de 
saúde e odontológico co-
participativo. 

Serviços 
Supervisor de PCE - 
Paraíba do Sul – RJ 
** 

1 

O profissional será responsável 
por supervisionar as atividades 
de planejamento e controle de 
estoque, assegurando a 
acuracidade e otimizando o 
dimensionamento/armazenagem 
do estoque; Liderar equipes, 
orientando sobre processos e 
definindo prioridades; Distribuir 
as tarefas, levando em conta as 
necessidades das áreas e as 
habilidades e performances 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta, das 8h 
às 18h. 

R$.3.204.00  

Currículo 
impresso e 
carteira de 
trabalho 

 



 

    

individuais dos colaboradores, 
para alcançar o melhor 
rendimento dos trabalhos. PRÉ-
REQUISITOS: Em busca de um 
profissional proativo, 
comprometido e com 
experiência em gestão de 
equipe. BENEFÍCIOS: Ticket 
alimentação; Prêmios; Vale 
transporte. 

Serviços Supervisor de 
Vendas # 

1 

Coordenar as atividades de 
vendas, orientando e analisando 
diariamente a performance dos 
representantes, sempre visando 
o cumprimento de metas 
estabelecidas. Seja metas de 
faturamento, base de clientes 
atendidos e novas aberturas em 
campo ou virtual através do 
CRM; acompanhar os processos 
no pós-venda, prazos de 
entregas e pagamentos. Trazer 
proposta de melhorias e 
participar da construção da 
estratégia de venda. 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta, das 8h 
às 18h. 

R$3.500.00  Currículo 
impresso 

 

Serviços 
Supervisor de 
Expedição - Três Rios 
# 

1 

O profissional será responsável 
por supervisionar a logística de 
recebimento, movimentação, 
armazenagem e expedição, 
assegurando a conferência de 
qualidade e validade de 
mercadorias; Liderar equipes, 
orientando sobre processos e 
definindo prioridades; Distribuir 
as tarefas, levando em conta as 
necessidades das áreas e as 
habilidades e performances 
individuais dos colaboradores, 
para alcançar o melhor 
rendimento dos trabalhos. PRÉ-
REQUISITOS: Em busca de um 
profissional proativo, 
comprometido e com 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta, das 17h 
às 3h. 

R$3.525.00  Currículo 
impresso 

 



 

    

experiência em gestão de 
equipe. BENEFÍCIOS: Ticket 
alimentação; Prêmios; Vale 
transporte. 

Serviços Gerente de Qualidade 
e Desenvolvimento ** 

1 

O profissional será responsável 
por: Gerenciar a área de 
qualidade, sendo responsável 
pela boa gestão do SGQ, pela 
garantia da qualidade dos 
produtos e pela satisfação dos 
clientes; Pela documentação 
técnica, pela gestão dos planos 
de ações junto aos gestores da 
fábrica, cobrar qualidade dos 
processos e produto, fazer 
auditorias de qualidade; Pelo 
cumprimento das auditorias 
internas em atendimento aos 
requisitos das normas ISO, pró 
espuma e INMETRO; Gerenciar 
os projetos de melhorias 
contínuas. PRÉ-REQUISITOS: > 
Hands-on, pro atividade, 
flexibilidade, trabalho em equipe, 
perfil de liderança; > 
Conhecimento nos requisitos 
das normas ISO; > Experiência 
em auditorias; > Conhecimento 
das ferramentas de gestão de 
projetos; > Desejável experiência 
prévia em indústria/fábrica. 
BENEFÍCIOS: > Plano de saúde 
(extensiva aos dependentes) - 
coparticipativo; > Transporte; > 
Refeição na empresa; > Convênio 
com farmácia. 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta, das 
7h30 às 
17h30. 

R$5.200.00 

Plano de saúde 
(extensiva aos 
dependentes) - 
coparticipativo;  
Transporte; 
Refeição na 
empresa; 
Convênio com 
farmácia. 

Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços Gerente de Expansão 
** 

1 

O profissional será responsável 
por: - Planejar, executar, 
monitorar e promover melhoria 
contínua na estratégia nacional 
da marca para a captação e 
seleção de novos franqueados; - 
Cuidar do processo de 
implantação de novas lojas 
físicas, em todo o Brasil - 
acompanhamento de todos os 
processos que envolvem a 
implantação, até a inauguração; - 
Interface com fornecedores, tais 
como agência de marketing 
digital e empresas que prestam 
serviços relacionados à 
expansão de lojas físicas; - 
Suporte a rede de franqueados e 
lojas próprias em assuntos 
relacionados ao shopping e 
custos de ocupação; - Criação de 
apresentações de alto impacto 
sobre os modelos de negócio da 
empresa. PRÉ-REQUISITOS: 
Necessário possuir: 
Conhecimento sobre varejo e 
shopping centers; Conhecimento 
em moda, confecção de roupas 
infantis será um diferencial; 
Disponibilidade total para 
viagens a qualquer momento, em 
todo o Brasil; Bom 
relacionamento interpessoal, 
perfil voltado para resultados, 
visão estratégica, capacidade 
analítica, perfil de liderança e 
organização. 

 Pós-graduação concluída. 
De segunda a 
sexta, das 8h 
às 18h. 

 Vale transporte 
Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços Vendedor de Seguros 
Externo ** 

1 

O profissional será responsável 
pela: Abertura de mercado; 
Cotação; Criação de 
relacionamento com clientes; 
Busca ativa de clientes 
interno/externo. PRÉ-
REQUISITOS: Necessário possuir: 
Experiência com vendas; 
Experiência com seguros será 
um diferencial; CNH B será um 
diferencial. 

Ensino médio concluído. 

De segunda a 
sexta, das 8h 
às 17h, ou das 
9h às 18h. 

 Ajuda de custo. 
Currículo 
impresso 

 

Serviços Garçonete – Horista 
# 

1 

A profissional será responsável 
pela: Organização das mesas e 
da praça de garçom, fazer 
atendimento, lançar os pedidos 
(pelo sistema mafra), servir os 
clientes, recolher pratos e 
talheres, limpeza em geral, e ter 
disponibilidade de ajudar todos 
os colaboradores em sua volta 
quando for necessário. PRÉ-
REQUISITOS: Experiência prévia 
em bares e restaurantes. Salário 
de R$5,73 a hora + comissão de 
10% em cima do faturamento do 
Pub + adicional noturno de 20%. 

Ensino médio concluído. 

Terça: das 
16h30 às 0h; 
Quarta: das 
17h à 1h; 
Quinta: das 
17h à 1h30; 
Sexta: das 17h 
às 2h; Sábado: 
das 17h às 2h. 

  
Currículo 
impresso 

 

Serviços 
Estagiário Técnico 
Segurança do 
Trabalho 

1 

Apoio aos programas de 
segurança da empresa; apoio 
para realizar os diálogos de 
segurança; arquivar documentos 
de segurança; colher assinaturas 
dos empregados em 
documentos de segurança. 

Técnico nível médio 
cursando. 

Das 9h as 15h 
(3x / semana) 
e,  das 9h às 
18h15 (2x / 
semana) 

R$850.00 Seguro de vida. 
Currículo 
impresso 

 

Serviços Estágio em 
Administração 

1 

Manutenção da organização do 
escritório; Recepção e 
atendimento a clientes; 
Atualização das mídias sociais; 
Emissão de notas fiscais; 
Emissão de boletos bancários; 
Acompanhamento dos 

Graduação ou técnico em 
curso. 

De segunda a 
sexta, das 12h 
às 18h. 

R$600.00 
Seguro de vida, 
vale transporte. 

Currículo 
impresso 

 



 

    

pagamentos; Auxílio a projetos 
de consultoria; Apoio e 
participação nos eventos 
realizados pela empresa.  
PRÉ-REQUISITOS: estar cursando 
Administração (Superior ou 
Técnico); Experiência em 
ferramentas do Office; 
Conhecimento em criação de 
posts para mídias sociais; 
Organização, proatividade, 
vontade de aprender e iniciativa. 

Serviços Estagiário 
Administração 

1 

Organizar e arquivar 
documentos, atendimento ao 
telefone e aos funcionários, dar 
suporte ao departamento 
pessoal. 

Graduação (plena) em 
curso. 

Das 9h às 
18h15 (2x / 
semana); das 
9h às 15h (3x / 
semana). 

R$950.00 

Seguro saúde   
alimentação e 
transporte pela 
empresa. 

Currículo 
impresso 

 

Serviços 
Estágio 
Projetista/Arquitetura 
/Interiores 

1 

O estagiário irá realizar tarefas 
administrativas e auxiliar em 
projetos de móveis planejados; 
Será desenvolvido para se tornar 
um projetista. PRÉ-REQUISITOS: 
Necessário estar cursando 
arquitetura ou designer de 
interiores; perfil organizado, 
proativo e atento aos detalhes. 

Graduação (plena) em 
curso. 

De segunda a 
sexta, das 
12h30 às 
18h30. 

R$800.00 Vale transporte. 
Currículo 
impresso 

 

Serviços Estágio (área 
financeira) 

1 

Profissional será responsável por 
realizar serviços de apoio às 
tarefas relacionadas ao 
financeiro. PRÉ-REQUISITOS: 
Necessário estar cursando 
economia, administração ou 
ciências contábeis; 
conhecimento desejável em 
5W2H - curva ABC - DRE - plano 
de contas - fluxo de contas, ter 
conhecimento das ferramentas 
de gestão; Excel intermediário 
para avançado. BENEFÍCIOS: 
Cesta básica. 

Graduação (plena) em 
curso. 

A definir  R$840.00  Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços Auxiliar de DP/Fiscal 
** 

1 

O profissional ficará responsável 
pelos setores de Departamento 
Pessoal e Fiscal, realizando folha 
de pagamento, admissão e 
demissão, atualizações no 
SINTEGRA, emissão de notas 
fiscais, dentre outras atividades 
pertinentes ao cargo.  
PRÉ-REQUISITOS: Necessário ser 
dinâmico, proativo, ter bom 
relacionamento interpessoal, 
planejamento e organização. 
BONIFICAÇÃO no valor de 
R$500,00. 

Graduação (plena) 
concluída. 

De segunda a 
sexta-feira, 
das 8h às 17h 
e, aos 
sábados, das 
8h às 12h. 

R$1.800,00 
Plano de saúde, 
vale transporte 

Currículo 
impresso 

 

Serviços Programador PHP ** 1 

O profissional será responsável 
por: Desenvolvimento e 
manutenção de sistema web e 
outras atividades correlatas a 
função; Atuar dentro de projetos 
com um time multidisciplinar; 
Programar, desenvolver, 
implementar sistemas em 
PHP/laravel; Conceitos de 
engenharia de software; Realizar 
correções e testes; Promover 
inovação nos processos do dia a 
dia; Compartilhar 
conhecimentos. 
PRÉ-REQUISITOS: Necessário 
possuir conhecimento em: PHP 
OO; Laravel 8; Banco Postgresql; 
HTML5, CSS3, bootstrap e 
tailwindcss; Git; JQuery; Vivência 
em ambiente de metodologia 
ágil. Diferencial: Conhecimento 
em VueJS ou React; Inglês 
intermediário. 

Graduação 
De segunda a 
sexta, das 8h 
às 18h. 

R$2.500.00 

BENEFÍCIOS: 
Vale transporte, 
vale 
alimentação, 
participação 
nos lucros e 
resultados, 
auxílio 
educação, plano 
de saúde e 
odontológico 
co-participativo. 

Currículo 
impresso 

 

Serviços Assistente de 
Contabilidade ** 

3 

O profissional será responsável 
por: Prestar suporte a linha de 
sistemas disponibilizados 
(contabilidade, patrimônio, 

Graduação 

De segunda a 
sexta de 
08:00h às 
18:00h. 

2500.00 

BENEFÍCIOS: 
Vale transporte, 
vale 
alimentação, 

Currículo 
impresso 

 



 

    

tesouraria) seguindo os 
processos, procedimentos e 
metas estabelecidos; Gerenciar a 
fila de atendimento: triar, 
classificar, analisar e priorizar os 
chamados de forma organizada, 
lidando com grande volume de 
chamados simultâneos; Solicitar 
apoio na análise e solução dos 
chamados mais complexos se 
necessário; Concluir os 
chamados sob sua 
responsabilidade, provendo 
orientação e soluções 
consistentes ao cliente; Apoiar o 
time de desenvolvimento na 
análise e identificação de novas 
soluções que atendam às 
necessidades dos usuários; 
Fornecer apoio em 
esclarecimentos de dúvidas em 
incidentes nas atividades de toda 
a equipe de desenvolvimento 
interno; Apoiar a equipe de 
consultores/contadores no 
desenvolvimento, elaboração e 
envio de relatórios e prestações 
de contas; Preparação de 
arquivos e análises de dados 
contábeis. 
PRÉ-REQUISITOS: Ensino 
Superior em Ciências Contábeis; 
Desejável experiência na área; 
Conhecimento intermediário em 
Excel; Disponibilidade para 
viagens e possui CNH será um 
diferencial. 

participação 
nos lucros e 
resultados, 
auxílio 
educação, plano 
de saúde e 
odontológico 
co-participativo. 



 

    

Serviços 
Desenvolvedor 
Backend 
(Pleno/Sênior) ** 

1 

Como Desenvolvedor(a) 
Backend, você irá atuar em 
nosso time de Tecnologia 
construindo soluções escaláveis 
que nos ajudem a evoluir nossa 
plataforma através de 
metodologias ágeis.        

Graduação. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h. 

R$8.000.00 

Remuneração 
compatível ao 
mercado; 
Modelo de 
Trabalho 
Homeoffice; 
Plano de Saúde 
Unimed; Vale 
Alimentação – 
Benefícios 
Flash; Cartão 
Benefício. 

Currículo 
impresso 

 

Serviços 
Desenvolvedor 
Mobile 
(Pleno/Sênior) ** 

1 

Como Desenvolvedor(a) Mobile, 
você irá atuar em nosso time de 
Tecnologia construindo soluções 
escaláveis que nos ajudem a 
evoluir nossa plataforma através 
de metodologias ágeis.        PRÉ-
REQUISITOS: Conhecimento de 
desenvolvimento móvel e React 
Native; Experiência com 
ferramentas de versionamento 
de código (GIT); Experiência em 
automatização de processo de 
build e deploy (CI/CD) 
Conhecimento de design de 
aplicativo e melhores práticas da 
Apple e Android; Experiência 
publicando aplicativos na Apple 
Store e Play Store; Experiência 
em consumo de APIs REST e/ou 
GraphQL. 

Graduação. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h. 

R$8.000.00 

Remuneração 
compatível ao 
mercado; 
Modelo de 
Trabalho Home 
Office; Plano de 
Saúde Unimed; 
Vale 
Alimentação – 
Benefícios 
Flash Cartão 
Benefício 
Gympass; Apoio 
em cursos de 
capacitação; 
Possibilidade 
de contratação 
CLT ou PJ.  

Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços 
Suporte Helpdesk 
Departamento 
Pessoal ** 

1 

O profissional será responsável 
por: Orientar os clientes por 
telefone, e-mail ou chat, quando 
necessário no uso do sistema 
operacional do nosso sistema de 
Folha, ou uso de outras 
tecnologias que apoiam a 
operacionalidade do nosso 
sistema; Realizar treinamento 
com nossos clientes em relação 
a utilização dos nossos software 
dentro das rotinas operacionais 
do departamento pessoal. 
Conhecimento nas rotinas de 
departamento pessoal, de 
preferência também com e-
Social.  PRÉ-REQUISITOS: Ensino 
Superior em Administração, 
Ciências Contábeis, ou Recursos 
Humanos; Conhecimento nas 
rotinas de departamento 
pessoal, de preferência também 
com e-Social; Conhecimento 
intermediário em Excel.  
BENEFÍCIOS: Vale transporte, 
vale alimentação, participação 
nos lucros e resultados, plano de 
saúde e odontológico co-
participativo, auxílio educação. 

Graduação. 

De segunda a 
sexta de 
08:00h às 
18:00h. 

R$2.500.00 

Vale transporte, 
vale 
alimentação, 
participação 
nos lucros e 
resultados, 
plano de saúde 
e odontológico 
co-participativo, 
auxílio 
educação. 

Currículo 
impresso 

 

Serviços Coordenador 
Administrativo ** 

1 

Imprescindível vivência 
comprovada na gestão 
administrativa de indústrias. 
Coordenar equipes e rotinas 
administrativas das áreas de 
apoio à produção como: Fiscal, 
Contábil, Comercial, Financeiro, 
SGQ e Logística. 
PRÉ-REQUISITOS: Oriundo de 
indústria (chão de fábrica) e 
experiência com gestão de 
pessoas; Disponibilidade para 
início imediato. 

Graduação. 

De segunda a 
sexta de 
07:30h às 
17:30h. 

R$5.000.00 

Planos de 
saúde, refeitório 
na empresa, 
transporte 
fretado e 
seguro de vida. 

Currículo 
impresso 

 



 

    

BENEFÍCIOS: Planos de saúde, 
refeitório na empresa, transporte 
fretado e seguro de vida. 

Serviços Auxiliar de depósito 
** 

Banco 
de 
talentos 

Experiência em atividades 
operacionais em depósito como 
conferente, expedição e outros; 
Conferir, separar e organizar 
volumes de mercadorias na 
entrada e saída do estoque; 
conferência de notas fiscais de 
entrada e saída; Verificar as 
condições e qualidade/avarias 
de mercadorias recebidas; 
Realizar lançamentos, controles 
e conciliações de dados; Realizar 
inventário conciliando controles 
lógicos e físicos, analisando 
divergências e assegurando 
acuracidade do estoque; 
Responder pelo almoxarifado de 
peças e ferramentas dos 
montadores; Auxiliar na 
movimentação, organização e 
expedição de estoque de 
produtos; Cumprir e zelar pelo 
cumprimento das normas de 
segurança do trabalho e zelar 
pela limpeza e organização no 
local de trabalho. 

Ensino Médio completo. 

De segunda a 
sexta, das 8h 
às 17h e, 
sábado, das 8h 
às 12h. 

  Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços Projetista ** 
Banco 
de 
talentos 

Desenvolver e orientar 
tecnicamente projetos de móveis 
planejados, efetuando cálculos, 
especificando características 
técnicas, utilizando-se de 
aplicativos gráficos, 
encaminhando para 
conferências, visando atender as 
necessidades dos clientes 
dentro dos prazos e diretrizes 
estabelecidos pela empresa; 
prospectar e atender clientes em 
potencial, seguindo scripts de 
venda e realizando negociações; 
prestar assistência aos 
montadores de forma presencial 
ou remota quando houver 
dúvidas. Prestar suporte aos 
clientes em casos de 
assistências em projetos 
executados, intermediando 
contatos com setores internos 
quando necessário; prestar 
suporte administrativo em sua 
unidade de negócio de acordo 
com as solicitações da gerência; 
implementar as melhorias 
orientadas pela área de análise 
de projetos. 

Ensino Médio completo. 

De segunda a 
sexta, das 9h 
às 19h e, 
sábado, das 8h 
às 13h. 

  Currículo 
impresso 

 

Serviços 
Técnico de 
Segurança do 
Trabalho ** 

Banco 
de 
talentos 

Elaborar, participar da 
elaboração e implementar 
política de saúde e segurança no 
trabalho (SST); realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na 
área; identificar variáveis de 
controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio 
ambiente. 
Orientar e coordenar o sistema 
de segurança do trabalho, 
investigando riscos e causas de 
acidentes, analisando esquemas 

 Nível técnico em 
segurança do trabalho 
completo. 

De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h48. 

  Currículo 
impresso 

 



 

    

de prevenção. 
Inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da empresa e 
determinar fatores de riscos de 
acidentes. 
Pré-requisitos: Ser formado em 
segurança do trabalho, com 
registro válido no ministério do 
trabalho e emprego. Ser proativo 
e vivência na indústria. 

Serviços Eletricista Auxiliar ** 
Banco 
de 
talentos 

O funcionário, caso seja 
contratado, atuará em 
instalações elétricas prediais e 
industriais. 
- Auxiliar o profissional de 
eletricista ou técnico eletricista 
nas tarefas a serem executadas 
assimilando a forma de executar 
e as normas nelas contidas para 
quer no futuro possa estar apto a 
uma promoção de eletricista. 
- Elaboração e preenchimento de 
documentos inerentes ao serviço 
após treinamento específico. 

Técnico. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h. 

  Currículo 
impresso 

 

Serviços Eletricista Força e 
Controle ** 

1 

Elaborar, participar da 
elaboração e implementar 
política de saúde e segurança no 
trabalho (SST); realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na 
área; identificar variáveis de 
controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio 
ambiente. 
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. 

Ensino Médio completo. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h48. 

  Currículo 
impresso 

 



 

    

Serviços Eletricista Montador 
** 

Banco 
de 
talentos 

- O funcionário, caso seja 
contratado, atuará em 
instalações elétricas prediais e 
industriais. 
- Elaboração e preenchimento de 
documentos inerentes ao serviço 
após treinamento específico. 
- Acompanhar e fazer inspeções 
relativas a segurança do trabalho 
desenvolvendo assim a 
percepção de risco das 
atividades. 
- Levantamento e auditorias de 
ferramentas e epi´s. 
- Montagem de estruturas 
elétricas tipo eletrodutos, leitos 
de cabos, eletrocalhas, etc. 
- Instalação de painéis elétricos, 
Fabricação de suportes de aço 
para suportar as estruturas. 
- Lançamento de cabos elétricos 
diversos, identificação dos 
mesmos e preparação para 
ligação. 
- Pequeno conhecimento de 
diagramas elétricos e planilhas 
de ligação de cabos elétricos. 

 Ensino Médio completo. 
De segunda a 
sexta, das 9h 
às 18h48. 

  Currículo 
impresso 

 

Serviços Representante de 
Atendimento *** 

30 
Será responsável por receber e 
originar chamadas com o intuito 
de resolução de problemas. 

Ensino Médio completo. A definir. 
1000,00 a 
1600,00 

Vale transporte, 
vale 
alimentação, 
seguro de vida, 
plano de saúde, 
plano 
odontológico, 
participação 
nos lucros 

Currículo 
impresso 

Brasil Center 
Telecomunicações 



 

    

Comércio Eletricista ** *** 1 

Realiza manutenção preventiva, 
corretiva e preditiva, analisa 
consumo de energia, ligação e 
desligamento de aparelhos 
elétricos e eletrônicos. Identifica 
defeitos elétricos para reparar ou 
substituir componentes, 
ajustando peças e simulando o 
funcionamento dos 
equipamentos, entre outros. 

Curso técnico em 
eletricidade, eletrotécnica 
ou área correlata. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Fiscal de salão ** *** 05 

Atua na prevenção de perdas e 
danos na loja, acompanhando 
seus processos com a finalidade 
de evitar perdas na empresa. 
Fiscaliza a entrada e a saída de 
pessoas, presta atendimento ao 
cliente, entre outros. 

Ensino Fundamental 
Completo. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio 
Mecânico de 
Manutenção de 
Utilidades ** *** 

1 

Executa serviços de manutenção 
substituindo, trocando, limpando, 
reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos; 
descreve materiais e 
equipamentos; trabalha seguindo 
normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio 
ambiente; entre outros. 

Ensino Médio completo. A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas. 

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Mecânico de 
refrigeração ** *** 

1 

Realiza a manutenção preventiva 
e corretiva de instalações e 
equipamentos de refrigeração, 
ventilação, calefação e ar-
condicionado, de acordo com 
normas de segurança e 
qualidade; inspeciona as 

Ensino Médio completo. A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade 

Supermercado 
Bahamas S/A 



 

    

condições dos equipamentos de 
refrigeração; elabora 
documentação técnica; entre 
outros. 

médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Comércio Técnico de geração 
** *** 

1 

Realiza instalação e 
manutenções corretivas, 
preventivas e preditivas de 
equipamentos de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia, identificando melhorias 
e problemas para aplicar 
soluções, entre outros.  

Técnico em eletricidade, 
eletrotécnica ou área 
correlata. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Operador de loja ** 20 

Realiza o atendimento aos 
clientes, faz o recebimento de 
pagamentos e embala 
mercadorias. Auxilia no 
abastecimento e organização 
dos produtos na área de venda, 
verifica o controle de estoque de 
mercadorias e data de validade, 
entre outros. 

Ensino Fundamental 
completo. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Serviços gerais ** 03 

Realiza a conservação e limpeza 
de ambientes por meio de coleta 
de lixo, varrições, lavagens. 
Separa os materiais e utensílios 
para execução dos serviços, 
entre outros. 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 



 

    

Comércio 
Auxiliar de 
manutenção de 
utilidades ** *** 

1 

Executa serviços de manutenção 
elétrica, mecânica, hidráulica, 
carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, 
reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos. 
Trabalha seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente, 
entre outros. 

Ensino fundamental 
completo. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas. 

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio 
Auxiliar de 
manutenção predial 
** *** 

1 

Executa serviços de manutenção 
hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, 
reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos; 
eventualmente prepara soluções 
de produtos químicos e trabalha 
seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente; entre outros. 

Ensino fundamental 
completo. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade e 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Auxiliar operacional 
do depósito *** 

10 

Recebe e armazena produtos em 
depósito. Organiza o setor para 
facilitar a movimentação dos 
itens armazenados, preservando 
organização do local, entre 
outros. 

Ensino fundamental 
incompleto 

A definir  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 



 

    

Comércio Auxiliar técnico de 
refrigeração ** *** 

1 

Auxilia na manutenção 
preventiva e corretiva em 
equipamentos de refrigeração, 
auxilia no controle de EPI’s, 
materiais e ferramentas do setor, 
realiza rotinas de inspeção, 
preenche relatórios, entre outros. 

Ensino Fundamental 
completo e curso de 
mecânico de refrigeração e 
ar condicionado. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Consultor de vendas 
de bebidas ** *** 

1 

Vende mercadorias, auxiliando 
os clientes na escolha. Promove 
a venda de mercadorias, 
oferecendo-as para degustação 
ou distribuindo amostras das 
mesmas. Informa sobre suas 
qualidades e vantagens de 
aquisição. Expõe mercadorias de 
forma atrativa, em pontos 
estratégicos de vendas. Elabora 
relatórios, entre outros. 

Ensino Fundamental 
completo. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Auxiliar operacional 
do açougue ** *** 

1 

Auxilia no preparo de carnes 
para comercialização, 
identificando tipos, pesando, 
cortando e acondicionando. 
Realiza atendimento à clientes e 
fornece orientações. Faz a 
verificação da qualidade dos 
itens, mantendo a organização 
dos utensílios e higiene do local 
de trabalho, entre outros. 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade. 

Supermercado 
Bahamas S/A 



 

    

Comércio Auxiliar operacional 
do laticínio *** 

1 

Abastece pontos de venda, 
gôndolas e auxiliam clientes em 
compras. Verificam os pontos de 
exposição, precificação dos 
produtos, realizam troca de 
etiquetas e cartazes, contagens 
de itens e acompanhamento de 
datas. Mantém a organização e 
conservação do setor de 
perecíveis, entre outros 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade, 
comprovante 
de 
escolaridade 

Supermercado 
Bahamas S/A 

Comércio Mecânico de 
manutenção ** *** 

1 

Realiza manutenção de 
máquinas, motores e 
equipamentos, repara e substitui 
peças, faz ajustes e regulagem 
utilizando ferramentas e 
instrumentos de medição e 
controle, entre outros. 

Técnico em mecânica. A definir.  

Refeição na 
empresa, Ticket 
Alimentação, 
Seguro de Vida, 
Plano 
Odontológico, 
Assistência 
médica, através 
da associação 
de funcionários 
do Bahamas.  

Currículo 
impresso, CPF, 
identidade e 
comprovante 
de 
escolaridade 

Supermercado 
Bahamas S/A 

 

* Contrato temporário. 

** Experiência necessária. 

*** Podem ser preenchidas por pessoas com deficiência. 

 


