Código
da vaga

Ocupação e Observações

Operador de Auto Carregável - Ficará responsável por
operar o auto carregável, máquina florestal envolvendo
642010 eucalipto. Vaga para trabalhar em Piumhi/MG.

Consultor de Vendas de Veículos - Ficará responsável
pela venda de veículos 0km e seminovos. Exigido carteira
521110 de habilitação categoria B e disponibilidade para realizar
viagens.

Nº de Vagas

Experiência na
função

Carga Horária

Escolaridade Mínima

Salário Mensal

2

03 meses

A combinar

Não exige

A combinar

1

06 meses

Segunda a Sexta
8h às 18h e
Sábado 8h às 12h

Ensino Médio
Completo

R$ 1.345,00
Mínimo garantido

Ensino Médio
Completo

R$ 1.212,00 +
Remuneração Variável
+ Vale Transporte +
Plano de Saúde + Ticket
Alimentação +
Programa Incentivo aos
Estudos

Não exige

R$ 1.277,87 +
Alimentação no local de
trabalho + Vale Cesta
Natal + Vale Transporte
+ Seguro de Vida +
Educação Auxílio
Material Escolar

Vendedor Interno - Atendimento ao cliente e venda de
produtos da empresa no ramo de celulares.
521110

Conservador - Realizar atividades de recuperação de
canaleta, meio fio e pontes e demais tipos de
715140 conservação que envolvam concreto rodoviário.

1

2

03 meses

Não exige

Segunda a Sexta
8h às 17h30 e
Sábado 8h às 12h

Segunda a Quinta
7h às 17h e Sexta
7h às 16h

Operador de Trator - Realizar atividades de roçada
mecânica, é o corte da vegetação com utilização de
715125 roçadeira mecânica em superfícies regularizadas sem
pedras nem tocos e demais atividades. Exigido carteira de
habilitação categoria B.
Auxiliar de Conservação - Auxiliar nas atividades
relacionadas à conservação e manutenção rodoviária,
992225 utilizando os equipamentos e ferramentas necessárias como
sopradores, telas de proteção, reforma de canaletas, meio
fio e demais atividades.

Motorista/Operador de Betoneira - Ficará responsável
por dirigir o caminhão betoneira. Exigido disponibilidade
715405 para realizar viagens e dormir fora da cidade.

Vendedor de Usina de Concreto (Setor Comercial) Ficará responsável pelas vendas dos serviços da empresa.
52110 Exigido disponibilidade para realizar viagens e dormir
fora da cidade.
Operador de Escavadeira Hidráulica - Realizar
manutenção básica de máquinas pesadas e as
715115 operam.removem solo e material orgânico. Exigido
disponibilidade para realizar viagens e dormir fora da
cidade.

1

Experiência na
área

Segunda a Quinta
07h às 17h e Sexta
07h às 16h

Não exige

R$ 1.439,44 +
Alimentação no local de
trabalho + Vale Cesta
Natal + Vale Transporte
+ Seguro de Vida +
Educação Auxílio
Material Escolar

Não exige

R$ 1.212,00 +
Alimentação no local de
trabalho + Vale Cesta
Natal + Vale Transporte
+ Seguro de Vida +
Educação Auxílio
Material Escolar

9

Não exige

Segunda a Quinta
7h às 17h e Sexta
7h às 16h

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

Operador de Rolo Compactador - Operar os rolos
compactadores, fazendo a compactação das terras
715110 cascalhos nas estradas e pátios.Exigido carteira de
habilitação categoria B e disponibilidade para viajar e
dormir fora da cidade.
Frentista - Ficará responsável pelo atendimento aos
clientes, operar o caixa e conservação das dependências
521135 do posto. Exigido disponibilidade de horário.

Vendedor(a) - Ficará responsável pela venda de sabão em
pó, ir em comércios e apresentar o produto e realizar a
521110 venda. Exigido carteira de habilitação categoria B e
disponibilidade para realizar viagem. Vaga para trabalhar
em Nova Serrana/MG.
Auxiliar de Eletricista - Auxiliar na execução de serviços de
eletricidade em geral, auxiliar na reparação e montagem de
instalações elétricas domésticas, comerciais, industriais e serviços
715615
de iluminação pública. Exigido carteira de habilitação categoria B,
disponibilidade para realizar viagens e dormir no local de
trabalho.

Vendedor - Atendimento aos clientes, atuar com foco em
vendas e resultados, organização do ambiente de
521110 trabalho.

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

1

03 meses na
função de
Operador de
Caixa

A combinar

Ensino Médio
Completo

R$ 1.339,57 +
Ticket Alimentação

1

06 meses

Segunda a Sexta
Horário Comercial

Ensino Médio
Completo

R$ 2.500,00

Não exige

Segunda a Quinta
Ensino Fundamental
7h às 17h e Sexta
Completo
7h às 16h

R$ 1.500,00 + Vale
Alimentação +
Plano Dentário
(Após 3 meses)

Não exige

Disponibilidade
para trabalhar no
horário de
fechamento e
disponibilidade
para escala 5x1

R$ 1.264,39 + Comissão
+ Convênio
Médico/Odontológico +
Vale Transporte + PLC +
Convênio Interno +
Desconto em Produtos

1

3

Ensino Médio
Completo

Operador de Caixa - Atendimento aos clientes, atuar com
foco em vendas e resultados, organização do ambiente de
421125 trabalho.

Não exige

Disponibilidade
para trabalhar no
horário de
fechamento e
disponibilidade
para escala 5x1

1

1

Ensino Médio
Completo

R$ 1.264,39 +
Convênio
Médico/Odontológico
+ Vale Transporte +
PLC + Convênio
Interno + Desconto em
Produtos

Não exige

Segunda a Sábado
7h30 às 16h30

Não exige

R$ 1.236,00 + Vale
Transporte + Vale
Refeição

Não exige

Segunda a
Domingo 7h30 às
16h30

Não exige

R$ 1.650,00 + Vale
Transporte + Vale
Refeição

Operador de incubadora

Auxiliar Classificação de Ovos - Ficará responsável por
trabalhar na área de produção, desempenhando função
623315 de guardar as embalagens de ovos em caixas, separar
ovos para descarte e auxiliar na produção geral.
Auxiliar de Granjeiro - Realizar a coleta dos ovos, manter
a limpeza dos galpões e saúde das aves, entre outras
623310 funções.

Consultor de Vendas - Ficará responsável por visitar
carteira formada de clientes. Exigido carteira de
521110 habilitação categoria B, veículo próprio, disponibilidade
para realizar viagens.

1

06 meses

Segunda a Sexta
Horário Comercial

Ensino Médio
Completo

R$ 2.469,65 +
Comissão + Plano
de Saúde + Seguro
de Vida

1

06 meses

Segunda a Sexta e
Sábado alternado

Não exige

R$ 1.212,00

Doméstica - Ficará responsável pelas tarefas da casa,
dentre elas lavar, passar, cozinhar, limpar, dentre outras.
512105

Motorista/Entregador - Ficará responsável por fazer as
entregas das encomendas. Exigido carteira de habilitação
782310 categoria AB, veículo próprio (moto) e disponibilidade
para realizar viagens.

1

03 meses,
Terça a Sábado 9h
comprovado em
Ensino Fundamental
às 19h
carteira

Vendedora - Ficará responsável pelas vendas internas em
loja de roupas.
521110

Instalador de Equipamentos de Sistema FotovoltaicoFicará responsável pela montagem e instalação de
732140 equipamentos de energia fotovoltaica.

Estagiário em Engenharia- Ficará responsável pelo
desenvolvimento de projetos elétricos e de energia
214205 fotovoltaica e atividades do escritório. Exigido
disponibilidade para realizar viagens.
Estagiário(a) em Engenharia Elétrica- O candidato deverá
ser proativo, dinâmico, ter conhecimento em pacote
214315 office.

Segunda a Sábado
Horário Comercial

Ensino Médio
Completo

R$ 1.212,00

44h semanais

Ensino Médio
Completo

R$1.200,00 + 30%
periculosidade+
vale refeição +
seguro de vida

1

06 meses

1

3 meses,
comprovado em
carteira

1

Não exige

Segunda a sexta Cursando Engenharia
meio período
Civil ou Elétrica

Não exige

Segunda a sexta
8h às 14h

1

A combinar

Cursando ou
Formado em
Engenharia Elétrica

R$606,00 + vale
transporte

A combinar

Auxiliar de Cozinha- Ficará responsável por dar suporte
ao chefe de cozinha quando necessário, higienização da
513505 unidade, dar suporte ao serviço na produção da cozinha e
refeitório.

2

Desejável 6
meses de
atuação em
cozinha industrial

A combinar

Fundamental
Completo

A combinar + plano de
saúde Unimed e plano
odontológico + vale
alimentação + refeição
na unidade + vale
transporte

1

6 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Cursando ou
Formado em Ciências
Contábeis

A combinar

513205

1

6 meses

Terça a Domingo
16h às 00h30

Não exige

A combinar

Vendedor - Ficará responsável por abrir e fechar a loja,
limpeza de carros e atendimento aos clientes. Exigido
551110 carteira de habilitação categoria B.

1

Não exige

Segunda a Sexta
8h às 18h Sábado
8h às 12h30

Ensino Médio
Completo

A combinar

1

Não exige

Segunda a Sexta e
Ensino Fundamental
Sábado se
Completo
necessário

Auxiliar de Escritório/Contabilidade - Fornecer
assistência contábil e administrativa ao departamento de
413110 contabilidade, preparar documentos e registros
contábeis.
Cozinheira- Ficará responsável por preparar as refeições
da pizzaria.

Instalador de Internet Rural e TV a Cabo - Ficará
responsável pelo atendimento técnico na casa do cliente,
732130 com prestação de serviços de instalação e manutenção de
tv a cabo em residências. Exigido CNH B, veículo próprio
e disponibilidade para viajar.

A combinar

Gerente de Usina de Concreto - Coordenar os serviços da
usina de concreto implementando métodos que visam
710220 melhorar o processo de produção. Exigido
disponibilidade para realizar viagens e dormir fora da
cidade.

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

Ensino Médio
Completo

Salário de
categoria + plano
de saúde +
alimentação +
alojamento

Apontador de Obras- Realizar serviços de apontamentos das
horas trabalhadas pelos empregados e pelas máquinas, medições,
controle de materiais e fornecedores; auxiliar o engenheiro na obra,
414210
preparar relatórios e planilhas.

3

Não exige

A combinar

Operador de Trator Agrícola- Opera o trator agrícola com uma
pá acoplada e/ou adaptada, fazendo a
movimentação das matérias-primas nos silos; Acompanha serviços de
641015
manutenção da máquina. Exigido carteira de habilitação categoria B,
disponibilidade para viajar e dormir fora.

Mecânico de Máquinas Pesadas - Realizar manutenção
corretiva e preventiva das máquinas. Exigido
913120 disponibilidade para realizar viagens e dormir fora da
cidade.
Analista Pós Venda - Planejar vendas especializadas,
demonstrar produtos e serviços, concretizar vendas,
354125 acompanhar clientes no pós-venda, contatar áreas
internas da empresa. Sugerir políticas de vendas e
participar de eventos.

1

3 meses

A combinar

Não exige

Salário de
categoria + plano
de saúde +
alimentação +
alojamento

1

03 meses,
comprovado em
carteira

A combinar

Indiferente

Salário da
Categoria

1

03 meses

A combinar

Cursando
A combinar + Vale
Engenharia
Transporte + Plano
Elétrica/Telecomun
de Saúde
icações

Motorista de Toco - Executar as suas atividades, dirigindo
os caminhões da empresa, fazendo os
782510 serviços de transportes, cargas e descargas dos materiais
utilizados nos processos produtivos da empresa. Exigido
carteira de habilitação categoria C.
Motorista de Pipa - Executar as suas atividades, dirigindo o
caminhão pipa, fazendo os serviços de
transporte de água para as obras e umidificação dos pátios,
782510
ruas e estradas. Exigido carteira de habilitação categoria C,
disponibildiade para realizar viagens e dormir fora.

1

Auxiliar de Marcenaria - Auxiliar na montagem e
instalação de móveis planejados. Exigido carteira de
771105 habilitação categoria A ou B, disponibilidade para
realizar viagens.

A combinar

Salário da
Categoria + Plano
Ensino Fundamental
de Saúde +
Alimentação +
Alojamento

1

03 meses

A combinar

1

06 meses,
comprovado em
carteira

Segunda a Sexta
7h às 17h30

Ensino Médio
Cursando ou
Completo

Salário da
Categoria + Cesta
Básica

2

03 meses

Segunda a Sexta
7h às 16h

Ensino Médio
Completo

R$ 1.212,00

Auxiliar de Marceneiro - Atuar na fabricação de móveis
planejados em geral.
771105

03 meses

Salário da
Categoria + Plano
Ensino Fundamental
de Saúde +
Alimentação +
Alojamento

