
 

 

 

 

Vagas do dia 17/01/2022!  
 

 Eletricista automotivo: Experiência na área, CNH. 

 Jovem Aprendiz: Entre 18 a 23 anos, ensino médio completo, para 

fazenda. 

 Mecânico automotivo: Desejável 2 anos de experiência, ensino 

médio completo, CNH”AB”. 

 Mecânico de automóvel: Experiência, CNH. 

 Lavador de veículos: Experiência. 

Horário de Atendimento das: 

7H às 10H e 13H às 16H 

Segunda a Sexta-feira 

Telefone: (65) 3326-5590 

Aplicativos: SINE Fácil e CTPS Digital 
 



 

 

 Ajudante de Lavador de veículos 

 Auxiliar de Vidraceiro: Acima de 18 anos, conhecimento com 

sistemas de medidas, habilidades com ferramentas (furadeira, 

parafusadeira e afins), CNH “AB”, Ensino médio. 

 Auxiliar de montagem: Acima de 18 anos, conhecimento em 

sistemas de medidas, habilidade com ferramentas (furadeira, 

parafusadeira e afins, Ensino médio, CNH “AB”. 

 Serviços gerais: Experiência com gado, sem filhos em idade escolar. 

 Eletromecânico: Atuará em manutenção de ETE e ETA, necessário 

curso técnico na área ou afins, cursos de NR10, NR 35, NR 33, desejável 

experiência de 12 meses. 

 Auxiliar de Depósito: Cursando Ensino Médio. 



 

 

 Ajudante de Açougue: Cursando Ensino médio. 

 Ajudante de Marmoraria: Ensino Fundamental completo. 

 Operador de Máquinas Agrícolas: Experiência comprovada, CNH. 

 Vaqueiro: Experiência comprovada. 

 Vaga exclusiva p/ PCD: Experiência na área administrativa, Ensino 

médio completo ou cursando nível Superior, CNH “AB. 

 Vaqueiro: Experiência, Casado, sem filhos pequenos. 

 Trabalhador Agropecuário: Experiência 

 Marceneiro: Experiência. 

 Auxiliar de Escritório: Departamento fiscal, com experiência. 

 Gesseiro Aprendiz: +18 anos. 



 

 

 Retificador: Com experiência. 

 Auxiliar de produção: Entre 18 a 35 anos, disponibilidade para 

viagens, Ensino médio completo, trabalhará com carregamento de 

produtos. 

 Açougueiro: Experiência comprovada. 

 Soldador: Experiência em solda. 

 Auxiliar de Marceneiro: Ter noção de marcenaria. 

 Auxiliar Contábil: Experiência comprovada, Ensino Superior completo 

ou cursando em Ciências Contábeis. 

 Classificador de grãos (soja): Safra, Ensino médio, conhecimento 

de informática, alojamento masculino, para São Jose do Rio Claro. 



 

 

 Auxiliar de Balança e Faturamento: Safra, Ensino médio 

completo, conhecimento de informática, alojamento masculino, para São 

Jose do Rio Claro. 

 Auxiliar de produção: Experiência. 

 Mecânico Industrial: Experiência. 

 Auxiliar de refrigeração: Experiência. 

 Lombador: Experiência. 

 Balanceiro: Experiência. 

 Operadora de Monitoramento: Experiência na área de segurança 

ou telemarketing, Ensino médio completo. 

 Vendedor externo: Experiência em vendas, veículo próprio (moto ou 

carro). 


