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COD. 

VAGA 
OPORTUNIDADE COMPETÊNCIA REQUISITO 

Nº 

VAGA 

NÍVEL 

ESCOLAR 
GÊNERO 

5604900 

 
AGENTE 

COMERCIAL 

Fazer leituras de unidades 

consumidoras de energia. 

Possuir moto própria. 

habilidades na 

função, ágil e proativo. 15 
Ensino 

fundamental 

completo 

M/F 

5606703 
VENDEDOR 

EXTERNO 

Conhecimento com vendas externas CNH: B 

20 

Ensino médio 

completo 

 
M/F 

5617293 

 
AUXILIAR TI 

Conhecimentos em informática. CNH: B 

01 

Ensino médio 

completo 

 
M/F 

5606749 

 
AUXILIAR TÉCNICO  

Auxilia o técnico em instalações 

de cabeamento estruturado, 

lançar cabos, montagem de 

tomadas, transporta materiais e 

realiza entregas aos clientes. 

Ser pro-ativo, CNH: A/B 

5 Ensino médio 

completo 

*M/F 

5604900 

 

AGENTE DE 

COBRANÇA 

Fazer leitura em unidades 

consumidoras de energia. 

Trabalhar na zona rural. 

CNH: A/B 

MOTO PRÓPRIA 05 Ensino médio *M/F 
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5617101 

FISCAL DE 

PREVENÇÃO DE 

PERDAS 

Fiscaliza entrada e saída de clientes, 

funcionários e mercadorias em lojas, 

identifica movimento de pessoas 

suspeitas e verifica o atendimento às 

normas de segurança e procedimentos 

administrativos, a fim de zelar pelo 

patrimônio físico e de pessoal. 

Disponibilidade de 

horários. 

Disponibilidade para 

viajar. 

Conhecimentos na área 

será um diferencial. 

03 Ensino médio *M/F 

5617117 
OPERADOR DE 

CAIXA 

Atendimento ao cliente, registrar 

corretamente mercadorias no caixa, 

informar e cobrar o valor final ao 

cliente, emitir nota fiscal, abertura e 

fechamento do caixa e do controle 

financeiro e de estoque. 

Disponibilidade de 

horários. 

Disponibilidade para 

viajar. 

Conhecimentos na área 

será um diferencial. 

05 
Ensino médio 

Informática 

básica 

M/F 

5617125 EMBALADOR 

Embala, etiqueta, confere e separa 

produtos. Faz contagem de produtos e 

insumos. Recebe pedidos do setor 

comercial, verifica códigos e 

especificações. Inspeciona produtos 

verificando seu aspecto físico. 

Disponibilidade de 

horários. 

Disponibilidade para 

viajar. 

Conhecimentos na área 

será um diferencial. 

03 
Ensino médio 

Informática 

básica 

M/F 

5617137 ASG 

Manutenção e higienização do 

ambiente de trabalho. 

Disponibilidade de 

horários. 

Disponibilidade para 

viajar. 

Conhecimentos na área 

será um diferencial. 

05 Ensino 

fundamental 
*M/F 

5617112 REPOSITOR 

O Repositor é o profissional que 

organiza, repõe, conserva e precifica 

os produtos de um estabelecimento. 

Sua tarefa também é controlar os 

Disponibilidade de 

horários. 

Disponibilidade para 

viajar. 

05 
Ensino médio 

Informática 

básica 

M/F 
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níveis de estoque, solicitando a 

compra dos materiais necessários. 

Conhecimentos na área 

será um diferencial. 

5617218 AUXILIAR DE DP/RH 

O auxiliar de RH ajuda a realizar os 

processos de todo o departamento 

pessoal, que abrangem desde o 

controle de frequência dos 

funcionários e cálculo da folha de 

pagamento, até o lançamento de 

dados em sistemas de gestão, coleta 

de assinaturas em holerites e outras 

rotinas pertinentes ao setor. 

Conhecimentos na função 

Disponibilidade para 

viagens. 

 
01 Superior 

Completo 
M/F* 

5617153 MOTO BOY 

Executa serviços da rotina 

administrativa, envolvendo recepção 

e distribuição de correspondências e 

documentos, confecção de cópias e 

serviços externos. 

Conhecimentos na função 

Disponibilidade para 

viagens. 

CNH: A/B 

 

03 Ensino Médio *M/F 

5617374 DOMESTICA 

Lavar, passar, cozinhar entre outros. Conhecimentos na função. 

01 Ensino 

fundamental 
M/F* 

5584455 

TÉCNICO EM 

SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

Orientar e coordenar o sistema de 

segurança do trabalho, investigando 

riscos e causas de acidentes, 

analisando esquemas de prevenção. 

Conhecimentos na função. 

Disponibilidade para 

viagens. 

CNH: A/B 

 

02 
Curso técnico em 

segurança no 

trabalho 

M/F 
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5617497 
VENDEDOR 

PRACISTA 

Intermedeiam negócios mercantis 

para terceiros, utilizando mostruários, 

catálogos, panfletos e 

quaisquer outros meios ou 

instrumentos que possam facilitar as 

negociações junto à clientela. 

Planejam vendas, divulgam e 

demonstram produtos e serviços e 

finalizam vendas. 

Acompanham clientes pós-venda; 

interagem com as demais áreas da 

empresa representada e 

participam de eventos. 

Conhecimentos na função. 

Disponibilidade para 

viagens. 

CNH: A/B 

 

02 Ensino médio M/F 

5617444 ATENDENTE 

Recepcionam e prestam serviços de 

apoio a clientes, visitantes e 

passageiros; prestam atendimento 

telefônico e fornecem informações 

em escritórios, e outros 

estabelecimentos; marcam entrevistas 

e recebem clientes ou visitantes; 

averiguam suas 

necessidades e dirigem ao lugar ou a 

pessoa procurada; agendam serviços, 

reservam (hotéis 

e passagens); observam normas 

internas de segurança, conferindo 

documentos e idoneidade 

Conhecimentos na função. 

 

02 Ensino médio M/F* 
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dos clientes e notificando seguranças 

sobre presenças estranhas; fecham 

contas e estadas de 

clientes. Organizam informações e 

planejam o trabalho do cotidiano. 

5617705 
SUPERVISOR DE 

VENDAS 

Supervisiona as equipes de vendas, 

acompanha os pedidos dos clientes e 

identifica suas necessidades, para 

definir a melhor forma de 

atendimento. Acompanha negociação 

de preços e prazos de entrega e 

estabelece metas para cumprimento 

dos objetivos da área comercial. 

Conhecimento na função. 

Excel Intermediário. 

Informática básica. 

Disponibilidade para 

viagens. 

CNH: A/B 

02 
Superior em 

administração ou 

afins 

M/F 

5618861 MARCENEIRO 

Fazer móveis planejados entre outros. Conhecimentos na função. 

Não precisa comprovação 

de experiencia em carteira. 
01 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

*M/F 


