VAGAS DA SEMANA
Vagou, Juiz de Fora
04/10/2022
NOVAS VAGAS
Auxiliar administrativo
2 vagas
Descrição da vaga: Controle de contas a pagar + contas a receber,
faturamento;
Emissão de notas fiscais, baixa de pagamentos;
Elaboração de relatórios gerenciais;
Realizar cadastros de produtos;
Auxiliar a equipe nas rotinas comuns do setor administrativo/financeiro.
Dar entrada em notas fiscais;
Digitar nota fiscal eletrônica; R
Receber valores de vendas de produtos;
controlar numerários e valores;
Observação: Conhecimento contábil e fiscal será um diferencial
Salário: R$ 1340,85
Benefícios: Vale transporte, plano odontológico e plano de saúde coparticipativo
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br
------------------------------------------------------------

Estágio financeiro
1 vaga
Empresa: Webcertificados – Certificação Digital

Descrição da vaga: • Organizar documentos e efetuar sua classificação
• Realizar lançamentos financeiros, auxiliando na apuração de notas fiscais;
• Apoiar na conciliação de contas e preenchimento de guias de recolhimento e de
solicitações;
• Apoiar na transferência e pagamentos, organizando o arquivo de documentos,
contas a pagar e receber.
Salário: R$ 400,00
Benefícios: Ajuda de custo
Contato para envio de currículos: vagas@webcertificados.com.br

------------------------------------------------------------

VAGAS DA SEMANA
Atendente de loja (PCD)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: VAGA EXCLUSIVA PCD
Realizar Vendas explicando com propriedade os produtos, adequando às
necessidades dos clientes; Promover atendimento consultivo a clientes, sugerindo
produtos de acordo com o perfil (gestante, casa, presentes, mimos, maquiagem);
Realizar troca de mercadorias; Realizar o registro das vendas nos PDVs, com
recebimento do pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito. Montar kits e
embalagens para presentes; Monitorar o abastecimento e exposição de produtos no
salão de vendas de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa; mantendo o
ambiente abastecido, organizado e agradável. Apoiar no recebimento de mercadorias,
sempre que necessário e Contribuir para a limpeza da loja, sempre que necessário.
Requisitos:

Ensino Médio Completo;
Desejável experiência anterior no Varejo como Vendedor(a) ou em segmentos de
atendimento à clientes;
Se identificar com o mercado de Varejo;
Conhecimento com caixa PDV será considerado diferencial.
Salário: R$ 1399,00
Benefícios: Comissão; Plano de saúde; Assistência odontológica; Vale refeição; Vale
transporte;
Contato para envio de currículos: Inscrições pelo link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/atendente-de-loja-pcd-447060 e dúvidas/suporte
pelo WhatsApp: (32) 999267033
------------------------------------------------------------

Supervisor de produção
1 vaga
Descrição da vaga: Atuar na indústria alimentícia contribuindo para o alcance das
metas da área de produção através de adequada supervisão, orientação e
acompanhamento das atividades da área de acordo com a programação, visando o
cumprimento de prazos, custos e segurança preestabelecidas. Buscar continuamente
melhoras nos processos de produção, assegurando o cumprimento dos procedimentos
e das normas de boas práticas de fabricação, Investigar e monitorar desvios, bem
como adotar medidas preventivas e corretivas relacionadas à produção. Assegurar a
motivação da equipe através da adequada gestão do capital humano
(treinamento/avaliação), visando a participação da equipe em grupos de trabalho e
aprimoramento técnico; Analisar os Índices de desempenho, gestão de equipe.
Benefícios: Vale transporte e alimentação
Contato para envio de currículos: recrutamento2022@terra.com.br
------------------------------------------------------------

Recepcionista (Clínica)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Descrição da vaga: Irá recepcionar, informar e encaminhar o
público interno e externo, obedecendo às normas internas do local de trabalho;
Efetuar e receber ligações telefônicas; Atender e transmitir recados; Agendar e
confirmar consultas médicas e/ou procedimentos; Atender e contactar pacientes via
WhatsApp; Enviar pesquisa de experiência do cliente; Identificar e registrar
visitantes, acompanhantes e fornecedores; Controlar a entrada e saída de visitantes,
acompanhantes e fornecedores; Responder a chamadas telefônicas, propiciando
informações gerais e precisas, interna e externamente; Realizar o direcionamento de
ligações, envio e controle de correspondências; Efetuar a cobrança de consultas e
procedimentos realizados em caráter particular, conferindo os valores devidos e
recebendo os pagamentos; Realizar autorização de convênios.
Pré-Requisitos: Ensino Médio Completo; Necessário conhecimento de informática e
facilidade com digitação; Experiência na área.

Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira de 08h00 às 17h00. Necessário
disponibilidade para atuação em escala de revezamento aos sábados.
Salário: R$ 1615,00
Benefícios: Vale transporte e insalubridade
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/atendimento-ao-cliente-clinica-361572 Em
caso de dúvidas sobre o envio de currículos, entre em contato com o número
WhatsApp: (32) 99926-7033
------------------------------------------------------------

Auxiliar de processamento de documentos
Cadastro reserva
Empresa: CAed
Descrição da vaga: Atribuições
• Controle e registro de pacotes nos pontos de controle utilizados no processamento e
lançamento de lotes de instrumentos dos projetos realizados pelo CAEd;
• Entrada e crítica de dados através dos sistemas utilizados pela CPD para montagem
da base de produção dos projetos realizados pelo CAEd;
• Conferência dos dados dos instrumentos de avaliação;
• Triagem e digitalização de instrumentos dos projetos realizados pelo CAEd;
• Verificação de dados através de sistemas para montagem da base de dados de
produção
Informações complementares: Requisitos obrigatórios:
• Ensino Médio Completo
Requisitos desejáveis:
• Curso Superior completo ou em andamento em qualquer área;
• Experiência em atividades que envolvam atuação em processamento de
instrumentos de projetos de Avaliação em Larga Escala;
• Conhecimento em informática básica, principalmente no pacote Office;
• Organização;
• Fluência verbal e escrita;
• Comprometimento;
• Aptidão para o trabalho em equipe
Contato para envio de currículos: http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos
------------------------------------------------------------

Movimentador
Cadastro reserva
Empresa: CAed

Descrição da vaga: Atribuições
• Carga e descarga de materiais;
• Movimentação de materiais (paletes, caixas, malotes e pacotes) dos projetos
educacionais realizados pelo CAEd.
Informações complementares: Requisitos obrigatórios:
• Ensino Fundamental (Primeiro Grau) completo
Requisitos desejáveis:
• Experiência em atividades de movimentação de materiais;
• Organização;
• Comprometimento;
• Aptidão para o trabalho em equipe.
Contato para envio de currículos: http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos
------------------------------------------------------------

Coordenador de gente e gestão
1 vaga
Empresa: Larch Serviços e Engenharia LTDA
Descrição da vaga: Será responsável pelo mapeamento e implantação dos processos
de RH, realizar todas as atividades relacionadas aos subsistemas da área como
processos de R&S, treinamento, desenvolvimento, acompanhamento dos líderes e
equipes e projeção de carreia. Deverá trazer uma visão estratégica para a área de RH,
em especial na construção e análise de indicadores.
Horário de trabalho: Segunda a Sexta de 08:00h às 18:00h.
CNH Desejável.
Contato para envio de currículos: https://grupolarch.solides.jobs/vacancies/183733
------------------------------------------------------------

Vendedor – Loja de suplementos
2 vagas
Empresa: Shape Suplementos
Descrição da vaga: A Shape Suplementos está contratando vendedor que busque
envolver o cliente á filosofia da empresa, ajudando-o a encontrar os produtos que
atendam às suas necessidades, buscando sempre a satisfação do mesmo. Buscamos
colaboradores que tenham experiência em varejo com atendimento ao cliente, que
saibam trabalhar em equipe, tenha versatilidade e boa comunicação. Se você é
dinâmico, está em busca de crescimento profissional e sabe cumprir metas, venha
fazer parte da nossa equipe. - Nível superior em curso ou concluído será um
diferencial. Contrato de trabalho: CLT -Necessário flexibilidade de horários
Benefícios: Premiação por metas alcançadas; Comissão por venda
Contato para envio de currículos: rhumaniza.consultoria@gmail.com
------------------------------------------------------------

Vendedor de autopeças
1 vaga
Empresa: Brasil Auto Center LTDA
Rua Henrique Burnier, 444 – Mariano Procópio
Descrição da vaga: Para vendas de autopeças. Escolaridade: Ensino médio
completo. Horário de trabalho: 08:00 as 18:00.
Benefícios: Vale alimentação e transporte
Contato para envio de currículos: dp@brasilautocenter.net
------------------------------------------------------------

Operador logístico
20 vagas
Empresa: Parceria Serviços Temporários
Descrição da vaga: Cargo: Operador Logístico A
Tempo de contrato: 90 dias
Horário de trabalho: Seg-Sex 07:30-17:18
Local Juiz de Fora
Salário: R$ 1.305,76
Benefícios: Vale Transporte; Café da manhã e Almoço no local;
Contato para envio de currículos: marta@rhparceria.com.br
------------------------------------------------------------

Caixa Operador (Franquia)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Mariano Procópio, Juiz de Fora
Descrição da vaga: Irá ficar responsável pelo fechamento do caixa (ao final do
expediente), recebimento de valores, atendimento aos clientes e cadastro dos pedidos
no sistema.
Salário: R$ 1417,42
Benefícios: Alimentação na Empresa; Vale transporte; Plano de saúde;
Contato para envio de currículos: Pelo link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/caixa-operador-a-franquia-653999 e dúvidas pelo
whatsapp: (32) 999267033

------------------------------------------------------------

Estoquista
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Será responsável por realizar a conferência diária comparando
com as vendas do dia anterior, conferência cíclica (conferência completa de um setor
por semana), recebimento de mercadoria e conferência da Nota Fiscal, separação de
pedidos, garantias (da empresa para fábrica e do cliente para a empresa), embalagem
de produtos vendidos online e manter a organização do estoque. Requisitos:
Necessário Ensino Médio Completo; Experiência na área; Diferencial se possuir
cursos na área de logística.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: Inscrição pelo link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/estoquista-824071 e dúvidas: pelo contato (32)
999267033
------------------------------------------------------------

Atendente comercial (Veículos)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Salvaterra, Juiz de Fora
Descrição da vaga: Responsável por atender os clientes (via telefone, WhatsApp, email e presencialmente) desde a prospecção, proposta, contrato, faturamento (de
contratos mensais, diários e de avarias por sistema e e-mail), entrega e pós venda.
Realização de checklist. Atua com a parte interna das organizações de viagens
(contactando os motoristas terceirizados e planejamentos - estacionamento, TAG e
combustível). Alimentação de planilhas e do sistema.
Requisitos:

Necessário Ensino Médio Completo;
Experiência na área comercial;
Necessário possuir CNH B;
Diferencial se possuir experiência ou familiaridade com veículos.
Salário: R$ 1340,00
Benefícios: Bonificação por resultado de R$ 200,00; Vale alimentação de R$ 20,00;
Plano de saúde;
Contato para envio de currículos: Inscrições pelo link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/atendente-comercial-veiculos-321096 e dúvidas
pelo WhatsApp: (32) 999267033
------------------------------------------------------------

Auxiliar de logística
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Irá realizar a conferência de mercadorias. Realizar separação de
mercadoria, inventário e identificar mercadorias. Realizar checklist dos veículos.
Realizar repaletização de mercadorias (quando necessário). Realizar abertura e
limpeza de container, limpeza e manutenção do armazém, preservar o local de
trabalho para que fique limpo e organizado. Realizar a separação e conferência de
pedidos. Realizar embalagem de mercadorias através de sistema WMS. Realizar a
vistoria de produtos avariados. Solicitar reposição de estoque e enviar documentos ao
administrativo.
Pré-Requisitos: Ensino médio completo; Desejável experiência na área; Desejável
curso técnico ou tecnólogo em logística.
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira, de 06h30 às 16h20.
Localização: Distrito Industrial, Juiz de Fora - MG.

Salário: R$ 1350,00
Benefícios: Vale alimentação; Vale transporte; Plano de saúde com Coparticipação;
Seguro de vida.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/auxiliar-de-logistica-361483 Em caso de
dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Analista administrativo financeiro
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: O profissional trabalhará com a geração de contas a pagar;
geração do estoque de entrada de mercadorias; conferência de datas e prazos de
pagamento de boletos com notas fiscais; emissão de relatórios de contas a pagar;
entregas diárias para pagamentos, incluindo boletos; baixa nos pagamentos;
lançamentos manuais; alinhamento com área contábil; envio de documentos para
contabilidade; arquivamento de boletos e notas fiscais; conferência de impostos
diante faturamento e notas fiscais emitidas; identificação das compensações de INSS
e RFB de notas fiscais.
Pré-Requisitos: Desejável Ensino Superior Cursando ou Completo em
Administração, Ciências Contábeis, Economia, e áreas relacionadas; Experiência na
área. .
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a quinta-feira, de 07h00 às 17h00, e sextafeira de 07h00 às 16h00.
Salário: R$ 1800,00
Benefícios: Vale transporte e seguro de vida

Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/analista-administrativo-financeiro518186 Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Atendente de quiosque de shopping
2 vagas
Empresa: Driving Dreams
Independência Shopping
Descrição da vaga: Atribuições:
Abertura e Fechamento de quiosque;
Limpeza e organizações de brinquedos e quiosque
Atendimento ao cliente
Efetuar cadastro de cliente via sistema interno da empresa;
Cobrança de clientes em dinheiro, cartão e Pix;
Troca de peças de carrinhos;
Escala de Trabalho: Segunda a Sábado: 13h40 às 22h / Domingo: 13h40 às 21h Folgas: 1 Folga por semana, e 1 Domingo no mês.
Pré Requisitos: Ensino médio completo; Fácil acesso ao Shopping Independência;
Disponibilidade de horário para sair do shopping após às 22h.
Salário: R$ 1212,00
Contato para envio de currículos: Enviar currículo para: vagas@ciatree.com.br
------------------------------------------------------------

Estágio em eventos
1 vaga
Empresa: Clube Bom Pastor
Descrição da vaga: ATRIBUIÇÕES:
Auxiliar na organização de eventos sociais, culturais e esportivos, dentre outros.

Auxiliar na contratação de serviços, planejar eventos, promover e reservar produtos.
Auxiliar no preparo e elaborar roteiros dos eventos. Suporte na montagem e
desmontagem de eventos, auxiliar a gerência e diretoria sempre que solicitado.
Auxiliar em contratos, agendar e acompanhar visitas técnicas, arquivar e digitalizar
documentos.
REQUISITOS:
• Estar cursando graduação em Eventos, Turismo, Marketing ou áreas correlatas (com
tempo mínimo de 1 ano já cursado);
• Conhecimento em Pacote Office (Excel, Word, Power Point).
• Disponibilidade para troca de horários (se necessário).
DESEJÁVEL
• Familiaridade com eventos;
• Boa comunicação oral e escrita;
• Facilidade de relacionamento interpessoal;
• Ter planejamento e organização;
• Vontade de aprender;
• Facilidade para trabalhar em equipe;
• Proatividade e flexibilidade.
Salário: R$ 750,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: Enviar Currículo para e-mail:
caa@clubebompastor.com.br aos cuidados de Carla.
------------------------------------------------------------

Estágio Pedagogia
4 vagas
Descrição da vaga: Auxiliar em processos educacionais - Educação Infantil
Salário: R$ 600,00
Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar de limpeza
1 vaga
Descrição da vaga: Realizar limpeza nas salas e galpões de armazenamento de
mercadorias, desempenhar rotinas no refeitório tais como organização e serviços de
copa. Comprometimento, agilidade, pontualidade, com experiência com limpeza de
forma geral.
Horário de trabalho: 8h as 18h
Salário: R$ 1340,85
Benefícios: Vale transporte e plano odontológico
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br
------------------------------------------------------------

Auxiliar administrativo financeiro
2 vagas
Empresa: Realizar cadastros de produtos;
Auxiliar a equipe nas rotinas comuns do setor administrativo/financeiro.
Dar entrada em notas fiscais;
Receber valores de vendas de produtos; controlar numerários e valores;
Controle de contas a pagar e faturamento,
Emissão de notas fiscais;
Baixa de pagamentos, elaboração de relatórios gerenciais.
Benefícios: Oferecemos: salário compatível com a função, plano de saúde coparticipativo, plano odontológico, vale-transporte.
Informações complementares: Necessário: CURSANDO (MINIMO 5 PERIODO )

OU CONCLUIDO - CIENCIAS CONTABEIS, ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS
HUMANOS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.
Habilidades: domínio do Pacote Office, Excel Avançado, pró-atividade, dinamismo.
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br
------------------------------------------------------------

Atendente de caixa
1 vaga
Empresa: Drogaria Dia e Noite
Rua Halfeld, 339
Descrição da vaga: Responsável pela abertura e fechamento de caixa, realizar
atendimento ao cliente com qualidade, administrar troco, manter o ambiente de
trabalho limpo e organizado. Auxiliar a equipe de vendas.
Pré requisito: Experiência com operação de caixa e vendas.
horário de trabalho:
segunda à sexta: 11:00 às 20:00
sábado: 11:00 às 15:00
Não é necessário ter CNH
Benefícios: Vale transporte, plano dentário, plano de saúde, convênios
Contato para envio de currículos: diaenoite@grupofarma.com.br
------------------------------------------------------------

Atendente comercial
1 vaga
Empresa: Rheserva
Descrição da vaga: O profissional irá trabalhar com atendimento ao cliente via redes
sociais; Apoiar no relacionamento com o cliente, fidelização e contatos.

Jornada de trabalho: Segunda a Sexta de 08h00 às 18h00 e Sábado de 08h00 ao
12h00
Salário: R$ 1500,00
Benefícios: Plano de saúde; Vale alimentação; Vale transporte;
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/atendente-comercial-201469. Em caso de
dúvidas entre em contato pelo WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Vendedora de semijóias
1 vaga
Empresa: Mapa da Mina – Juiz de Fora
Rua Braz Bernadino, 78 – Centro
Descrição da vaga: Atendimento e vendas diretas ao cliente em loja localizada no
centro de Juiz de Fora; Organização das peças na loja; Reposição de mercadorias;
Relacionamento pós-venda
Benefícios: Vale transporte
Informações complementares: Requisitos: experiência na área de semijoias;
vocação para a área de vendas; comprometimento com resultados da empresa
Contato para envio de currículos: mapadaminajf@gmail.com
------------------------------------------------------------

Vendedor (Loja de colchões)
1 vaga
Empresa: Talent Hunter

Avenida Rio Branco, 1871 – Edifício Rossi, sala 1606
Descrição da vaga: Vendas de colchões e acessórios. Horário de trabalho: De 10:00
às 16h ou 14h às 20h ou 16 às 22h (escala de revezamento semanal pode).
Salário: R$ 1340,00 + Comissão
Benefícios: Prêmio por meta batida + prêmios extras, plano de saúde e valetransporte.
Informações complementares: Vaga para loja no shopping Jardim Norte.
Contato para envio de currículos: 32 99986-1413
------------------------------------------------------------

Estágio RH
1 vaga
Empresa: Mary Help
Descrição da vaga: Acompanhamento das diaristas diariamente; Feedback sobre
desempenhos; Treinamentos; Processo de recrutamento e seleção, divulgação de
vaga, triagem de currículos, entrevistas e Atendimento ao cliente.
Estar no 6º período de Psicologia, RH , ou Administração
horário: 12:30 ás 17:30
Salário: R$ 500,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: (32) 987027259
------------------------------------------------------------

Auxiliar de logística
1 vaga

Descrição da vaga: O profissional será responsável pelo planejamento, organização
e execução do armazenamento de mercadorias desde o ponto de origem até o destino.
Faturamento de nota fiscais, entrada e saída de mercadoria, controle de matérias e
dentre outras atividades pertinentes ao cargo.
Benefícios: Vale alimentação; Vale transporte; Plano de saúde; Assistência
odontológica;
Contato para envio de currículos: camila.oliveira@rheserva.com.br
------------------------------------------------------------

Consultor de vendas (Plano funerário)
1 vaga
Empresa: Talent Hunter
Avenida Rio Branco, 1871 – Edifício Rossi, sala 1606
Descrição da vaga: Realizar as vendas de planos assistenciais fora das dependências
da empresa; Auxiliar os clientes na escolha do melhor plano demonstrando o seu
funcionamento e vantagens, levar soluções ao cliente no que tange as diversas ofertas
de benefícios; Avaliar a condição de empresas ou de clientes individuais e apresentar
planos de acordo com suas necessidades.
Salário: R$ 2200,00 + Comissões
Benefícios: Comissões. O consultor recebe R$30,00 por cada adesão. Ajuda de custo
semanal (alimentação e transporte).
Contato para envio de currículos: 32 99986-1413
------------------------------------------------------------

Vendedor (Loja de suplementos alimentares)
1 vaga

Empresa: Talent Hunter
Avenida Rio Branco, 1871 – Edifício Rossi, sala 1606
Descrição da vaga: Realizar vendas de suplementos alimentares, prospectar clientes,
realizar um bom atendimento, fidelizar o cliente. Loja no Independência Shopping.
Escala de revezamento - 13h às 22h - (Alguns dias iniciando mais cedo e saindo mais
cedo). Toda quarta-feira folga e no domingo é esquema de revezamento.
Salário: R$ 1340,85 + Comissão
Benefícios: Plano de saúde coparticipativo, vale transporte + premiações.
Contato para envio de currículos: 32 99986-1413
------------------------------------------------------------

Assistente de qualidade JR
1 vaga
Empresa: Clima Center Peças e Serviços
Avenida Vereador Laudelino Schetino Galpão 14 - Democrata - Juiz de Fora/MG
CEP:. 36035-205
Descrição da vaga: Horário de trabalho de Segunda a quinta 08:00 até 18:00 sexta
8:00 ás 17:00
Escolaridade: Ensino Superior em curso (Gestão da Qualidade, Engenharia de
Produção, Administração ou áreas afins)
Pré-Requisitos:
Obrigatório Curso em Formação de Auditor SGQ
Pacote Office básico
Mente analítica e aptidão para resolver problemas
Excelentes habilidades de comunicação
Proatividade
Trabalho em Equipe e Relacionamento Interpessoal
Diferencial:

Conhecimento prático de implantação dos processos de Certificação ISO
Noções dos processos de Gestão de Risco
Noções dos processos de controle e elaboração da qualidade;
Noções das etapas do processo de manutenção e avaliação das mercadorias não
conformes;
Noções dos processos de otimização da produção.
Noções básicas dos processos ISO 9001:2015
Descrição das atividadesAdministrar documentos relacionados à área de Qualidade
Realiza mapeamento de processos, instruções de trabalho, análise e controle de nãoconformidades tratando-as sempre que necessário
Suportar às várias áreas integrantes do sistema de garantia de qualidade orientando-as
quanto às recomendações feitas para correção das não-conformidades constatadas nas
auditorias internas ou na adoção de medidas preventivas.
Realizar a inspeção de qualidade conforme formulário de manutenção dos
equipamentos de forma a identificar os pontos de melhoria, execuções de atividades
fora dos padrões de qualidade ou descumprimento dos procedimentos abrindo as nãoconformidades nos casos pertinentes;
Fiscalizar os indicadores atrelados ao Sistema de Gestão da Qualidade de todas as
áreas a fim de identificar quais não estão sendo atingidos, abrir ocorrência e elaborar
plano de ação para seguir as tratativas dos itens não conformes
Salário: R$ 1530,00
Benefícios: Vale Refeição, Cesta básica
Contato para envio de currículos: https://www.jfempregos.com.br/conta-empresacurriculos/72671 OU rh@climacener.srv.br
------------------------------------------------------------

Vendedor externo – Análise de crédito
3 vagas
Empresa: Talent Hunter
Avenida Rio Branco, 1871 – Edifício Rossi, sala 1606

Descrição da vaga: Realizar visitas comerciais, prospectar e captar novos clientes
para a área de análise de crédito (SPC) e outros produtos, retirar dúvidas e demonstrar
os serviços oferecidos pela empresa, converter vendas e alcançar metas.
Salário: R$ 1605,00
Benefícios: Vale transporte, ajuda de custo para deslocamento até o cliente, plano de
saúde (após 6 meses), ticket alimentação (R$18/dia) e lanche na empresa.
Contato para envio de currículos: 32 99986-1413
------------------------------------------------------------

Agente de vendas – Benfica
1 vaga
Empresa: Talent Hunter
Avenida Rio Branco, 1871 – Edifício Rossi, sala 1606
Descrição da vaga: O profissional atuará na prospecção ativa(Televendas) para
realização da venda de Crédito Consignado, Cartão de Crédito Consignado, Abertura
de Conta, Refinanciamento de Crédito, Portabilidade de Crédito Consignado e
Crédito Pessoal nível Brasil. Ser o elo entre a empresa e nossos clientes; Atualização
de cadastros e sistemas; Atuar no atendimento nível 01 na comunicação via chat,
WhatsApp e telefone ativo. De segunda a sexta de 09:00h às 18:00h.
Salário: R$ 1263,17
Benefícios: Vale transporte + Cartão alimentação + Bonificação sobre metas
alcançadas.
Contato para envio de currículos: 32 99986-1413
------------------------------------------------------------

Corretor de imóveis
2 vagas
Empresa: Re/Max Aliança
Rua São Mateus, 410
Descrição da vaga: Estamos em busca de pessoas que queiram trabalhar no mercado
imobiliário.
Gostaria de te convidar para falar mais sobre a profissão, o mercado e a forma como
trabalhamos. Entre em contato para agendarmos uma reunião!
Pré requisitos: Ensino Médio completo
Contato para envio de currículos: luizoliveira@remax.com.br
------------------------------------------------------------

Mecânico automotivo
2 vagas
Descrição da vaga: Realiza manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos.
Efetua consertos mecânicos ou elétricos, faz a troca de óleo e limpeza de motores.
Lava as peças e outros componentes de motores e equipamentos. Desmontagem e
montagem de motores e máquinas. Executa serviços de manutenção, operando
equipamentos. Efetua a manutenção, limpeza e zela pelas ferramentas sob sua
responsabilidade.
Pré-Requisitos:
Carteira de motorista Habilidades de comunicação Conhecimento de ferramentas e
equipamentos necessários para realizar todas as manutenções Capacidade de operar
ferramentas de diagnóstico Pro atividade Experiência mínima em troca óleo, freios,
suspensão
Observações:
Funcionamento de segunda a sexta feira de 08 as 12 e 13:30 as 18:00
Benefícios: Vale transporte e ticket alimentação

Contato para envio de currículos:
STOPCARAUTOMECANICAJF@GMAIL.COM - TEL 32151887/99135-0482
------------------------------------------------------------

Vendedora
1 vaga
Empresa: Duna Assessoria Virtual
Descrição da vaga: Se você é mulher, gosta de cerveja e se identifica com o produto
essa oportunidade é para você. A vaga consiste em realizar vendas para PDVs
espalhados pelo Brasil de forma online.
Necessário ter experiência com vendas, conhecimento do pacote Office, ter
familiaridade com instagram e WhatsApp Bussiness, além de uma excelente
comunicação verbal e escrita.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: contato@dunaassessoria.com
------------------------------------------------------------

Operador de retroescavadeira
1 vaga
Empresa: V&L Terraplanagem
Lima Duarte, Minas Gerais
Descrição da vaga: Trabalhar com retroescavadeira, fazendo plator, limpeza de
lotes, carregar caminhões entre outros serviços.
Salário: R$ 2000,00
Contato para envio de currículos: leonicefernanda9@gmail.com

------------------------------------------------------------

Desenvolvedor Full Stack
Cadastro Reserva
Empresa: Fundação CAed
Descrição da vaga: Inscrições até dia 03/10/2022, às 12:00 horas no link acima.
Modalidade de trabalho: Remoto
O CAEd/UFJF está com vagas abertas para Processo Seletivo com vista à formação
de cadastro de reserva destinado à composição de seu quadro de colaboradores na
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
Atribuições
• Desenvolvimento e análise: Ferramentas WEB utilizando AngularJS; Serviços
backend utilizando Spring Boot; Sistema de integração;
• Criação de testes unitários;
• Implantação / deploy de aplicações e gestão dos containers;
• Monitoramento de aplicações.
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Informações complementares: Requisitos obrigatórios:
• Graduação completa em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas
afins.
Requisitos desejáveis:
• Experiência: no mínimo 6 (seis) meses na área de desenvolvimento de sistemas de
informação ou atividades afins;
• Experiência: com docker; Apache Kafka; na criação e manutenção de testes
unitários (tdd) e testes de integração; no desenvolvimento de aplicações backend com
GoLang; com elasticsearch (stacks ELK e EFK).

Contato para envio de currículos: http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos
------------------------------------------------------------

Área de desenvolvimento de tecnologia – Teste
Cadastro Reserva
Empresa: Fundação CAed
Descrição da vaga: Inscrições até dia 03/10/2022, às 12:00 horas no link acima.
Modalidade de trabalho: Presencial (Juiz de Fora – MG)
O CAEd/UFJF está com vagas abertas para Processo Seletivo com vista à formação
de cadastro de reserva destinado à composição de seu quadro de colaboradores na
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
Atribuições
• Elaborar cenários e casos de teste;
• Gerenciar ambiente de testes;
• Elaborar massa de dados para testes;
• Desenvolver e executar testes automatizados;
• Planejar e executar testes funcionais em aplicações web;
• Interface com usuários para diagnóstico e registro de bugs ou melhorias que
demandem intervenção da equipe de desenvolvimento;
• Realizar o registro e a gestão dos defeitos;
• Participar de reuniões de sprint e demais momentos do SCRUM;
• Documentar funcionalidades testadas;
• Realizar o desenvolvimento de manuais do usuário.
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Informações complementares: Requisitos obrigatórios:
• Graduação completa em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas
afins.

Requisitos desejáveis:
• Experiência: mínimo 6 (seis) meses em teste de softwares ou atividades afins; com
automatização de testes;
• Conhecimento em: ferramentas de integração contínua (Jenkins); processos de
desenvolvimento ágil (Scrum); NoSQL; técnicas de teste; JMeter; Selenium.
Contato para envio de currículos: http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos
------------------------------------------------------------

Estagiário administrativo (Indústria)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: O estagiário irá auxiliar no controle de contas e pagar e receber e
na elaboração e análise de relatórios. Organizará documentos, classificará e lançará
dados contábeis, além de apurar impostos, emitir e transferir notas fiscais.
Requisitos:
Ensino Superior Cursando em Administração, Contabilidade ou áreas afins;
Necessário conhecimento de Excel, em nível intermediário.
Jornada de trabalho: De segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou de 13:00
às 18h00.
Salário: R$ 600,00.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: O currículo poderá ser enviado através do link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/estagiario-a-administrativo-industria-912659 e
dúvidas sobre o cadastro através do WhatsApp: (32) 99926-7033
------------------------------------------------------------

Esteticista

1 vaga
Empresa: Rheserva
Descrição da vaga: O profissional será responsável por procedimentos de estética
corporal; massagens modeladoras; tratamentos com lasers para gordura, músculos,
celulites, ondas de choque, depilação e flacidez; divulgação do serviço através das
mídias sociais; limpeza e higienização de equipamentos; manutenção, organização e
limpeza das salas e banheiro.
Salário: R$ 2000,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/esteticista-665960. Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Estoquista
2 vagas
Descrição da vaga: Realizar contagens e separação de mercadorias. Contar,
controlar, organizar, inventariar os produtos do momento da entrada até o processo de
saída. Realizar empacotamento de mercadorias em caixas ou embalagens apropriadas.
Realizar recebimento de mercadorias oriundas de transportadoras. Participar da
elaboração de inventário anual.
É indispensável: Agilidade; Proatividade; Pontualidade; Possuir experiência em
rotina de estoque- contagem, conferência e empacotamento de mercadorias; Possuir
experiência em recebimento e conferência de mercadorias oriundas de
transportadoras. Possuir habilidade manual para manuseio de mercadoria, caixas e
fitas para embalagens. Possuir CNH categoria B será um diferencial.
Salário: R$ 1400,00

Benefícios: Vale transporte e plano odontológico
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br
------------------------------------------------------------

Captador de clientes
2 vagas
Descrição da vaga: Atuar na área comercial da empresa, desenvolvendo captação e
prospecção de novos clientes, qualificação de leads para que a equipe de vendedores.
Profissional deve ser dinâmico, proativo, com disponibilidade de horário Experiência
comprovada na função; Disponibilidade para viagens; Possuir CNH - B.
Trabalho será desenvolvido através de atividades internas e externas.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br
------------------------------------------------------------

Auxiliar de contabilidade
1 vaga
Empresa: Varelli Contabilidade LTDA
Rua Silva Mello, 105 –Loja – Cidade do Sol, Juiz de Fora
Descrição da vaga: Classificação e lançamentos contábeis conforme plano de contas,
conciliação bancária, emissão de balancetes, auxiliar na elaboração de balanços,
arquivo de documentos, auxiliar na escrituração fiscal, cálculo de guias de impostos
do regime simples Nacional, DEFIS.
* Horário de trabalho: de segunda a sexta das 9:00 as 18: hs com 01 hora de almoço
* Não precisa ter CNH
Benefícios: Vale transporte + Vale alimentação+ Plano de Saúde básico consultas e
exames com coparticipação

Informações complementares: * Preferencialmente com conhecimento no Programa
Contábil Alterdata
* Experiência comprovada na área contábil
Contato para envio de currículos: varellicontabilidade@yahoo.com.br
------------------------------------------------------------

Analista de suporte e implantação
1 vaga
Empresa: Betha Sistemas
Descrição da vaga: Atuar na assistência técnica dos nossos usuários, auxiliar a
implantação de produtos e identificar melhorias a serem implantadas no atendimento
ao cliente.
Atender as demandas dos nossos clientes de forma clara e objetiva, respeitando os
limites e prazos estabelecidos e com uma entrega de qualidade, buscando sempre a
satisfação dos usuários e a melhoria dos serviços prestados.
Principais responsabilidades:
- Prestar suporte técnico aos usuários nos sistemas pertencentes a pelo menos uma
linha de produtos da empresa, realizando pré-análise dos chamados;
- Contribuir no planejamento e realizar implantações, treinamentos dos sistemas
pertencentes a uma linha de produtos da Betha, abrangendo os recursos do software,
mantendo o desempenho adequado dos sistemas conforme metodologia existente;
- Mensurar corretamente o tempo previsto para atendimento das customizações,
visando a implantação e atendimento nos custos e prazos previstos;
- Analisar, reconstruir base de dados e realizar serviços de média complexidade do
setor (elaboração e alteração de fórmulas, relatórios, cálculos, arqjoblets);

- Identificar oportunidades de melhoria na capacitação técnica do público alvo:
clientes, canais e consultores credenciados.
Benefícios: Vale alimentação e/ou refeição; Plano de saúde; Plano odontológico;
PLR; Horário flexível; Plano de cargos e salários e muito mais!
Informações complementares:
- Ensino superior completo ou em andamento em Tecnologia da Informação ou em
áreas relacionadas ao exercício da área de atuação;
- Conhecimento avançado em informática e nas áreas de negócio dos produtos da
Betha;
- Conhecimento intermediário em SQL ou outras linguagens;
- Habilidade para falar em público;
- Disponibilidade para viagens;
- Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B.
Será um diferencial o conhecimento das seguintes linguagens de programação:
- Groovy
- Jaspersoft Studio
- Java
- JavaScript
- Python
Contato para envio de currículos:
https://jobs.kenoby.com/bethasistemas/job/analista-de-suporte-e-implantacao-juiz-defora-mg/62fd9435eff784372edc0c76?utm_source=website
------------------------------------------------------------

Especialista de suporte e implantação
1 vaga
Empresa: Betha Sistemas
Descrição da vaga: Atuar na assistência técnica dos nossos usuários, auxiliar a
implantação de produtos e identificar melhorias a serem implantadas no atendimento
ao cliente.
Atender as demandas dos nossos clientes de forma clara e objetiva, respeitando os
limites e prazos estabelecidos e com uma entrega de qualidade, buscando sempre a
satisfação dos usuários e a melhoria dos serviços prestados.
Principais responsabilidades:
- Prestar suporte especializado para questões de alta complexidade com autonomia,
conhecendo amplamente as rotinas dos sistemas, emitindo pareceres técnicos;
- Prestar atendimento especializado na área de negócio de sua especialidade para
clientes e colaboradores da empresa, inclusive realizando serviços de alta
complexidade (elaboração e alteração de fórmulas, relatórios, cálculos, arqjoblets),
sendo referência na área;
- Analisar e propor melhorias nos sistemas e processos, bem como, contribuir na
elaboração do planejamento de projetos;
- Preparar base(s) a ser(em) utilizada(s) em ambiente de demonstração;
- Prestar orientação técnica aos demais membros da equipe, e assumir proativamente
as demandas mais complexas;
- Identificar oportunidades de melhoria na capacitação técnica do público alvo:
clientes, canais e consultores credenciados;

- Desenvolver e liderar projetos de implantação dos sistemas da empresa conforme
metodologia existente, visando padronizar os projetos de implantações dos sistemas
da Betha;
- Avaliar e orientar o cliente quanto a infraestrutura e recursos necessários para
implantação e/ou manutenção dos sistemas no cliente;
- Contribuir para desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos produtos
existentes;
- Identificar e encaminhar possíveis oportunidades de negócio para as áreas
responsáveis;
- Interpretar e apontar divergências em layouts do TCE e prestações de contas, bem
como apontar melhorias e correções;
- Monitorar o andamento dos projetos, tomando decisões para garantir a execução
dentro dos prazos e custos previstos no escopo.
Benefícios: Vale alimentação e/ou refeição; Plano de saúde; Plano odontológico;
PLR; Horário Flexível; Plano de cargos e salários e muito mais.
Informações complementares:
- Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou em áreas relacionadas
ao exercício da área de atuação;
- Conhecimento em: Gerenciamento de projetos; Básico em Itil; Avançado em SQL;
- Habilidade para falar em público;
- Ter noções do negócio da Betha;
- Técnicas de Negociações;
- Conhecer profundamente o negócio da empresa e seus processos;

- Disponibilidade para viagens;
- Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B.
- Residir na Região de Juiz de Fora - MG
Contato para envio de currículos:
https://jobs.kenoby.com/bethasistemas/job/especialista-de-suporte-e-implantacaojuiz-de-fora-mg/62fd9040aad6b45522ddcff4?utm_source=website
------------------------------------------------------------

Gerente de projetos
1 vaga
Empresa: Betha Sistemas
Descrição da vaga: Gerenciar projetos, planejando sua execução e acompanhando o
escopo estabelecido e seu progresso, a fim de cumprir metas, prazos e custos
estabelecidos; monitorando os resultados e a performance individual dos
colaboradores nos processos, apoiando gestores na elaboração, manutenção,
treinamento e suporte dos processos inerentes à sua área de atuação, prestando apoio
consultivo na gestão de performance.
Principais responsabilidades:
- Fazer o planejamento dos projetos e garantir as entregas nos prazos acordados;
- Garantir que os objetivos do projeto para uma entrega com qualidade e valor
agregado ao cliente sejam claros e bem compreendidos;
- Garantir que todo o backlog do projeto seja visível, transparente e claro para todos
os envolvidos;

- Alinhar as expectativas de escopo, prazos, custos e qualidade dos entregáveis junto
às partes interessadas;
- Acompanhar o andamento do projeto junto ao cliente e equipe interna;
- Realizar um acompanhamento de todos os projetos em andamento, sob sua
responsabilidade, com relatórios executivos, status e pontos de atenção,
periodicamente;
- Avaliar e monitorar periodicamente os impactos e riscos, bem como o
acompanhamento e monitoramento da mitigação desses;
- Elaborar e manter o regramento dos indicadores de processo, gerenciais e
operacionais;
- Propor melhorias no processo de execução dos projetos;
- Propor e manter as regras/métricas de indicadores e pontos de controle dos
processos que apoiem os gestores no acompanhamento dos resultados de
performance dos processos;
- Monitorar indicadores de resultados e a performance individual dos colaboradores,
para identificar oportunidades de melhoria nos processos;
- Monitorar periodicamente se o processo de implantação está sendo utilizado,
apontando eventuais desvios, propondo contramedidas;
- Prestar suporte e orientação no uso de metodologia de gerenciamento de projetos, e
ao acesso às informações e esclarecimentos sobre o Portfólio de Projetos;
- Prestar apoio consultivo em atividades de redesenho e modelagem de processos;
- Repassar ao setor de TI às necessidades de adequações de ferramentas para
atendimento dos processos;

- Sugerir a criação/alteração de documentação normativa, medições e processos,
objetivando melhorar os controles, otimizando os processos e recursos;
- Selecionar, formar e desenvolver equipe de alta performance, efetuando feedback
regularmente, formando sucessores, promovendo o alinhamento das pessoas com a
cultura e os objetivos organizacionais.
Benefícios: Vale alimentação e/ou refeição; Plano de saúde; Plano odontológico;
PLR; Horário Flexível; Plano de cargos e salários e muito mais.
Informações complementares:
Requisitos fundamentais:
- Acima de 3 anos em atividades de gerenciamento de projetos e modelagem de
processos, em empresas do segmento TI.
- Superior completo em Tecnologia da Informação, Administração, Sistemas de
Informação, Ciência da Computação ou áreas afins;
- Conhecimento intermediário em notação BPMN;
- Habilidade para falar em público.
- Disponibilidade para atuação em Juiz de Fora MG ou Região
Requisitos desejáveis:
- Pós graduação nas áreas de gerenciamento de projetos e/ou processos;
- Certificação em Gerenciamento de Projetos (PMP, Prince2-Practitioner, PMI-ACP,
PfMP, PgMP);
- Conhecimento avançado da metodologia PDCA;

- 2 anos de conhecimento e experiência em métodos ágeis;
- Outras certificações que comprovem conhecimentos em gestão de projetos (Itil,
CSM, Lean Six Sigma, Activate…)
Contato para envio de currículos:
https://jobs.kenoby.com/bethasistemas/job/gerente-de-projetos-juiz-de-foramg/62fd97b15fd62d4bd14cd107?utm_source=website
------------------------------------------------------------

Desenvolvedor
1 vaga
Empresa: Betha Sistemas
Descrição da vaga: Contribuir na construção de soluções que são de uso dos
servidores públicos e também da sociedade, com tecnologias de ponta utilizadas pelo
mercado de trabalho.
Principais responsabilidades:
- Implementar com autonomia, alterações nos programas de acordo com
especificação dos analistas, conforme os padrões de desenvolvimento, cumprindo o
prazo pré-estabelecido;
- Codificar, testar e depurar programas de média complexidade dentro do
especificado e com o desempenho adequado;
- Estudar os objetivos do programa, analisando as especificações e instruções
recebidas, verificando a natureza dos dados de entrada que serão tratados;
- Garantir a qualidade das implementações através de testes unitários, em condições
operacionais simuladas, visando verificar se o programa executa corretamente dentro
do especificado e com o desempenho adequado;

- Elaborar e redigir manuais e helps acerca das alterações realizadas;
- Comunicar os analistas sob eventuais falhas ou riscos nas análises por eles
realizadas;
- Analisar solicitação de suporte em todas as partes do sistema;
- Analisar e desenvolver solicitação de comandos SQL;
- Contribuir na análise de sistemas;
- Assegurar a aplicação das metodologias de desenvolvimento.
Benefícios: Vale alimentação e/ou refeição; Plano de saúde; Plano odontológico;
PLR; Horário Flexível; Plano de cargos e salários e muito mais.
Informações complementares:
- Ensino superior em andamento ou técnico na área de desenvolvimento, ou possuir
alguma certificação na área;
- Conhecimento básico em banco de dados
- Conhecimento básico em testes unitários
- Pensamento lógico e matemático
- Técnicas para a resolução de problemas.
- Conhecimento intermediário em linguagens de programação.
Contato para envio de currículos:
https://jobs.kenoby.com/bethasistemas/job/desenvolvedor-0018-presencial-juiz-defora-mg/6308c693d1c62ceb76d13c1e?utm_source=website

------------------------------------------------------------

Motorista categoria D
1 vaga
Empresa: Desentupidora Milho Branco
Descrição da vaga:
- Habilitação categoria D;Curso MOPE;Disponibilidade de horário;
- Disponibilidade para viagens na região;Experiência na função;Ensino fundamental
completo.
- Conduzir o veículo de acordo com as normas internas da empresa, obedecendo às
leis de trânsito vigentes; Inspecionar o veículo e apontar a necessidade de reparos ao
seu superior;
Contato para envio de currículos: velozfosjf@gmail.com / Whatsapp (32) 988393206 / (32)3221-4942

------------------------------------------------------------

Motorista de ônibus
5 vagas
Empresa: Ansal
Rua José Libanio Rodrigues, 789 – Bandeirantes
Descrição da vaga: Transportar pessoas adotando medidas adequadas à prevenção
ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos mesmos. O horário de
trabalho será de acordo com a escala, podendo ter alterações. Sim a vaga pode ser
preenchida por pessoas com deficiência. Necessário ter CNH D, dentro da validade,
Curso Coletivo de Transporte de Passageiros e pelo menos 1 ano de experiência
como motorista de ônibus e/ou caminhão.
Salário: R$ 2396,12

Benefícios: Ticket Alimentação: R$410,00; Cesta Básica; Plano de Saúde AME
(titular e dependentes); Plano Odontológico e Seguro de Vida
Contato para envio de currículos: vagas.ansal@grupocsc.com.br ; 32 9850-5875
------------------------------------------------------------

Estagiário em atendimento/administrativo
2 vagas
Empresa: Webcertificados – Certificação digital
Avenida dos Andradas, 547/812 – Morro da Glória
Descrição da vaga: Irá apoiar no atendimento ao cliente, preenchimento de
formulário no sistema interno, realização de ligações, realizar tarefas administrativas
dentro da área comercial, elaborando orçamentos, entrando em contato com clientes,
acompanhando a entrega de pedidos e atendimento ao telefone e também realizar
ligações para clientes e futuros clientes.
Salário: R$ 400,00
Benefícios: Ajuda de custo de R$ 300,00
Contato para envio de currículos: vagas@webcertificados.com.br
------------------------------------------------------------

Atendente de loja de conveniência
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Irá trabalhar como atendente em uma loja de conveniência de um
posto de combustíveis. Irá trabalhar com atendimento ao público, recebimento de
valor e cálculo de troco, organização de produtos na gandula, reposição de itens,
registros de vendas, emissão de nota fiscal, preparo simples de lanches, limpeza e

manutenção da higiene dos ambientes interno (sala de gôndolas e freezers) e de uso
externo (acessos e sanitários) e outros.
Benefícios: Vale transporte; Periculosidade; Adicional noturno;
Contato para envio de currículos: O currículo deve ser enviado através do link:
https://rheserva.abler.com.br/vagas/atendente-de-loja-de-conveniencia-704252 e
dúvidas sobre o cadastro através do Whatsapp: (32) 999267033
------------------------------------------------------------

Pedreiro industrial
2 vagas
Empresa: Rema Tip Top
Descrição da vaga: Auxiliar de Serviços Gerais de obra na Nexa - das 7:00 as 17:00
(Não precisa CNH)
Salário: Entre R$ 1000,00 a R$ 2000,00
Benefícios: Convênio médico e refeição no local
Contato para envio de currículos: paula.santos@rematiptop.com.br
------------------------------------------------------------

Farmacêutica
1 vaga
Empresa: Farmavitae
Benefícios: Vale transporte e plano de saúde
Contato para envio de currículos: joaovitorjf@gmail.com
------------------------------------------------------------

Servente de obras
2 vagas
Empresa: Impacto Soluções Ambientais
Descrição da vaga: Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou
qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. · Auxiliar o
oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de
suas tarefas. · Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os
serviços.
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: impactovagasrh@gmail.com
------------------------------------------------------------

Pedreiro
2 vagas
Empresa: Impacto Soluções Ambientais
Descrição da vaga: Disponibilidade para Viagem
Organização. Ter ordem no canteiro de obra é fundamental para manter o fluxo de
trabalho sempre em andamento, garantir a qualidade do projeto e cuidar da segurança
de todos. ...
Comunicação e educação. ...
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: impactovagasrh@gmail.com
------------------------------------------------------------

Serralheiro
1 vaga

Empresa: Impacto Soluções Ambientais
Descrição da vaga: Disponibilidade para viagem.
Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, riscando, furando,
cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de
acordo com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar
estruturas metálicas em geral.
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: impactovagasrh@gmail.com
------------------------------------------------------------

Técnico de segurança eletrônica
1 vaga
Empresa: Torre Segurança
Avenida Rio Branco, 1475 – Centro, Juiz de Fora
Descrição da vaga: Executar instalação de sistema de segurança eletrônica Instalar
câmeras de CFTV Realizar manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos
Conhecimento em sistemas de CFTV, alarmes e controle de acesso e redes de
computadores;
Experiência com trabalho de campo;
Disponibilidade para viagens.
Manutenções corretivas, preventivas e instalações de sistemas e equipamentos de
segurança eletrônica.
Atendimento ao cliente
Requisitos: Experiência com instalação de alarmes e câmeras de segurança
Desejável: Possuir CNH categoria AB
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: recursoshumanos@torreseguranca.com.br

------------------------------------------------------------

Pedreiro
3 vagas
Empresa: Ribeiro Alvim Engenharia LTDA
Descrição da vaga: Funções de pedreiro - Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e
materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares.
Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de
prédios, calçadas e estruturas semelhantes.
Sim, pode ser preenchida por pessoas com deficiência.
Não é necessário ter CNH.
Salário: R$ 1942,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: rhribeiroalvim@hotmail.com
------------------------------------------------------------

Servente
2 vagas
Empresa: Ribeiro Alvim Engenharia LTDA
Descrição da vaga: Funções Servente - Preparar e transportar materiais, ferramentas,
aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. ·
Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a
execução de suas tarefas. · Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo
realizados os serviços.
Horário 07 hs às 17 hs de 2ª a 5ª e 6ª de 7 hs às 16 hs .
Sim, vaga pode ser preenchida por pessoas com deficiência.
Não é necessário CNH.
Salário: R$ 1384,85

Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: rhribeiroalvim@hotmail.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar de produção
1 vaga
Empresa: Indústria e Comércio de Velas Claridade LTDA
Rua Dirceu Pereira de Souza
Descrição da vaga: Auxiliar de Produção para Fábrica de Velas! Realizar produção
de velas. Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira 08h ás 18h e sexta 08h ás 17h. PRÉ
REQUISITO: SER HOMEM COM IDADE A PARTIR DE 45 ANOS!
Benefícios: Vale transporte
Informações complementares: Mandar o currículo com o assunto VAGA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
Contato para envio de currículos: velasclaridade@yahoo.com.br
------------------------------------------------------------

Auxiliar de logística (Loja de móveis)
1 vaga

Empresa: Rheserva Consultoria
Cascatinha, Juiz de Fora
Descrição da vaga: O profissional será responsável por fazer a gestão do estoque,
receber mercadorias, organizar os produtos e separá-los por categorias e afins.
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta de 09h00 às 18h00 e Sábado de 09h00 às
13h00.

Tipo de contrato: CLT
Salário: R$ 1340,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/assistente-de-comunicacao-689395 Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Vendedor (Loja de móveis)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Cascatinha, Juiz de Fora
Descrição da vaga: O profissional realizará atividades como orientação e
atendimento ao consumidor, negociação de prazos, preços, condições de pagamento e
descontos de mercadorias, controle de demanda dos pedidos em estoque e
cumprimento de metas de venda.
Jornada de Trabalho: Segunda a Sexta de 09h00 às 18h00 e Sábado de 09h00 às
13h00.
Tipo de contrato: CLT
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Necessário experiência em vendas e atendimento ao cliente.
Salário: R$ 1340,00

Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/assistente-de-comunicacao-689395 Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Contabilidade (Área de departamento fiscal e RH)
1 vaga
Descrição da vaga: Experiência comprovada na área de contabilidade e ou
departamento pessoal. Somente com experiência. Horário de 08:00 as 11:00 e 13:00
as 17:30
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: ormindaalvim@gmail.com
------------------------------------------------------------

Mecânico (Equipamentos Pesados)
1 vaga
Distrito Industrial
Descrição da vaga: Fará a manutenção em equipamentos da linha amarela
(caminhão, escavadeira, tratores).
Salário: R$ 3000,00
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: camila.oliveira@rheserva.com.br
------------------------------------------------------------

Auxiliar técnico
3 vagas
Empresa: Global Office Contatos Telefônicos
Rua Sinval Corrêa, 104 – Poço Rico
Descrição da vaga: Apoio a serviços de instalação e manutenção de banda larga,
telefone, TV's. Necessário CNH
Salário: R$ 1300,00
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: lilian.castro@globalofficejf.com
------------------------------------------------------------

Vendedor de loja – Calçados
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Mariano Procópio, Juiz de Fora
Descrição da vaga: Será responsável pelas vendas de produtos, registros de entrada e
saída de mercadorias, controle da qualidade, reposição e abastecimento dos pontos de
venda, informação de preços e formas de pagamentos; abordagem e orientações aos
clientes; limpeza do local; controle de estoque; atendimentos online através das redes
sociais; e abertura e fechamento de caixa.
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Experiência na área.
Jornada de Trabalho: De 10h00 às 18h00, de segunda-feira a domingo (Escala 6x1).
Localização: Mariano Procópio, Juiz de Fora - MG.

Salário: R$ 1340,85
Benefícios: Vale transporte; Quebra de Caixa; Comissão.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/vendedor-a-de-loja-calcados-536976 Em
caso de dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32)
99926-7033
------------------------------------------------------------

Auxiliar administrativo de logística
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Irá trabalhar no estoque de uma loja feminina. No dia a dia,
deverá organizar peças em estoque, atualizar controles, monitorar saídas, realizar
limpeza e organização do local. Às vezes, apoia buscando alguns itens e preparando
itens para eventos.
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Desejável experiência em estoque e emissão de notas fiscais (entrada e saída).
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira, de 09h00 às 18h00, e sábado, de
10h00 às 14h00.
Localização: Centro, Juiz de Fora - MG.
Descrição da vaga: Irá trabalhar no estoque de uma loja feminina. No dia a dia,
deverá organizar peças em estoque, atualizar controles, monitorar saídas, realizar
limpeza e organização do local. Às vezes, apoiar buscando alguns itens e preparando
itens para eventos.
Requisitos:

Ensino Médio Completo;
Desejável experiência em estoque e emissão de notas fiscais (entrada e saída).
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira, de 09h00 às 18h00, e sábado, de
10h00 às 14h00.
Localização: Centro, Juiz de Fora - MG.
Salário: R$ 1600,00
Benefícios: Plano de saúde com coparticipação e vale transporte
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/auxiliar-administrativo-de-logistica-826446
Em caso de dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp:
(32) 99926-7033
------------------------------------------------------------

Cozinheiro
1 vaga
Empresa: Restaurante Brasador JF
Rua Machado Sobrinho, 146 – Alto dos Passos
Descrição da vaga: Execução das fichas técnicas do cardápio e produção do mise en
place. Horário diurno.
Contato para envio de currículos: admin@brasador.com.br
------------------------------------------------------------

Atendente CRM – Concessionária
1 vaga
Empresa: Rheserva
Teixeiras, Juiz de Fora
Descrição da vaga: O(a) profissional realizará atividades como atendimento ao

cliente, agendamento ativo e receptivo de serviços, captação e contato com os
clientes, preenchimento de planilhas internas e afins.
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta de 08h00 às 18h00 e um sábado por mês de
09h00 às 13h00.
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Facilidade em Sistemas e Excel;
Necessário conhecimento de Informática Básica.
Salário: R$ 1324,00
Benefícios: Refeição no local e vale transporte
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/assistente-de-comunicacao-689395. Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Atendente – Concessionária
1 vaga
Empresa: Rheserva
Descrição da vaga: O(a) profissional realizará atividades como atendimento ao
cliente, entrega técnica de veículos, operação no site e sistema da empresa e afins.
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta de 08h00 às 18h00 e sábado de 09h00 às
13h00.
Requisitos:
Ensino Médio Completo;

Desejável experiência na área de atendimento;
Necessário possuir habilitação categoria B;
Facilidade em Informática.
Salário: R$ 1354,00
Benefícios: Vale transporte e vale refeição
Contato par a envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/assistente-de-comunicacao-689395 Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Analista financeiro
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: O profissional trabalhará no escritório com contas a pagar e
receber, desconto de duplicatas, análise de taxas de empréstimo, envio de
documentos para contabilidade e afins.
Tipo de contrato: CLT
Requisitos:
Graduação nas áreas administrativa, financeira ou contábil;
Desejável experiência em contabilidade;
Familiaridade com o Sistema Protheus da Totvs.
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta, de 08h00 às 18h00
Salário: R$ 2000,00
Benefícios: Vale transporte e cesta básica

Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser encaminhados através
do link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/assistente-de-comunicacao-689395 Em
caso de eventuais dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (32) 99926-7033.
------------------------------------------------------------

Captador de clientes
1 vaga
Descrição da vaga: Atuar na área comercial da empresa, desenvolvendo captação e
prospecção de novos clientes, qualificação de leads para que a equipe de vendedores.
Profissional deve ser dinâmico, proativo, com disponibilidade de horário Experiência
comprovada na função; Disponibilidade para viagens; Possuir CNH - B.
Trabalho será desenvolvido através de atividades internas e externas.
Contato para envio de currículos: rh@metalumferragens.com.br – Colocar no
assunto do email: Título da vaga

------------------------------------------------------------

Estágio financeiro
1 vaga
Empresa: Webcertificados – Certificação digital
Avenida dos Andradas, 547/812 – Morro da Glória
Descrição da vaga: • Organizar documentos e efetuar sua classificação;
• Realizar lançamentos financeiros, auxiliando na apuração de notas fiscais;
• Apoiar na conciliação de contas e preenchimento de guias de recolhimento e de
solicitações;
• Apoiar as atividades de contas a pagar e receber;
• Controle de estoque.
Salário: R$ 400,00
Benefícios: Ajuda de custo de R$ 300,00

Informações complementares: Cursando Ciências Contábeis / Administração /
Economia (A partir do 4º período)
Possuir conhecimento básico ou intermediário do Pacote Office e do Google
Workspace
Contato para envio de currículos: vagas@webcertificados.com.br
------------------------------------------------------------

Operador de telemarketing
50 vagas
Empresa: Almaviva do Brasil
Rua Bernardo Mascarenhas, 1407 – Bairro Fábrica
Descrição da vaga: Atender clientes que procuram a central para esclarecimento de
dúvidas sobre os produtos e serviços da empresa – ramo de telefonia;
Realizar ligações para oferecer produtos para clientes e não clientes;
Solucionar as demandas do cliente
Redirecionar as ligações recebidas para os setores corretos, quando necessário.
Benefícios: Vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, auxílio creche.
Convênio com faculdades, farmácias, academias de ginástica
Contato para envio de currículos: https://www.formacaomercadologica.com.br/
------------------------------------------------------------

Vendedor externo
1 vaga
Empresa: Otimu’s Fit
Descrição da vaga: Entrega e vendas de produtos de panificação em Juiz de Fora e
Zona da Mata. Necessário ter carro próprio e estar disposto a viajar.

Salário: R$ 1500,00
Benefícios: Vale alimentação e vale transporte ou combustível
Contato para envio de currículos: otimusbuffet@gmail.com / 32 99829-8369
------------------------------------------------------------

Auxiliar de serviços gerais
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Será responsável por atividades pertinentes ao cargo, como
varrer o local, lavar os banheiros, guardar as mercadorias e demais atividades. Atuará
seguindo normas de segurança e higiene.
Pré requisitos: Ensino fundamental completo; Buscamos perfis com pró atividade e
com foco em aprender. Desejável experiência na área.
Tipo de contrato: CLT.
Jornada de atuação: De segunda-feira a sexta-feira, de 09h00 às 18h30, com 1h30 de
almoço, e sábado de 09h00 às13h30.
Localização: Centro, Juiz de Fora - MG.
Salário: R$ 1340,00
Benefícios: Vale transporte e assistência odontológica.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/auxiliar-de-servicos-gerais-986097 Em
caso de dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32)
99926-7033
------------------------------------------------------------

Ajudante de produção
1 vaga
Empresa: Comercial Lisboa
Avenida Rio Branco, 2173
Descrição da vaga: Pré pesagem da produção da confeitaria e panificação. Fornear e
embalar pães.
Salário: R$ 1400,00
Contato para envio de currículos: eticodp@redepadarialisboa.com.br

------------------------------------------------------------

Vendedor
5 vagas
Empresa: Cartão de Todos
Rua São Sebastião, 750
Descrição da vaga: Executar atividades relacionadas à venda de produtos. contratar,
visitar e entrevistar clientes. Realizar fechamento de vendas com assinaturas de
contrato e negociar condições de pagamento. Não temos vagas para PCD e não é
necessário CNH.
Salário: R$ 1318,00 + Premiação
Informações complementares: Contratação imediata.
Contato para envio de currículos: https://wa.me/message/XHKW5LOECLISA1
------------------------------------------------------------

Auxiliar de manutenção
1 vaga
Empresa: Cascatinha Country Club
Rua Miguel José Mansur, 380 –Cascatinha
Descrição da vaga: Fazer manutenção preventiva e corretiva simples (predial,
mecânica, elétrica e hidráulica) nas instalações, máquinas e equipamentos, zelando
pela sua conservação e bom uso: ajustar azulejos e pisos, substituir lâmpadas, instalar
dispositivos, reparar vazamentos, etc.
Pode auxiliar nos serviços de manutenção de eletricidade e jardinagem, realizando
tarefas de apoio.
Fazer manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva de natureza simples em
máquinas e equipamentos zelando pela sua conservação e uso adequado: substituir
peças, ajustar engrenagens, lubrificar, instalar e testar aparelhagens de pequena
complexidade, etc.
Cuidar da ordem e limpeza do local de trabalho bem como mantém organizado e em
perfeito estado de conservação as ferramentas e materiais utilizados nas suas
atividades.
Zelar pela segurança das operações utilizando-se de EPIs adequados para o trabalho a
ser executado.
Periodicamente auxilia na decoração do clube em eventos comemorativos (Natal, Dia
das Mães, Carnaval, etc.) instalando luminárias decorativas, fixando enfeites, etc.,
conforme orientações do superior.
Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.
Horário de Trabalho:
Segunda a quinta: 07h às 17h / Sexta: 07h às 16h

Salário: R$ 1326,43. Salário após experiência (90 dias): R$ 1525,40
Benefícios: Ticket alimentação, plano de saúde (Coparticipativo), plano
odontológico, alimentação na empresa (Coparticipativa), convênio com farmácia,
vale transporte ou vale combustível.
Contato para envio de currículos:
https://clubecascatinha.solides.jobs/vacancies/172048?__hstc=127459538.2b5cbe3bf
9fa9621634bf667f0b0f0ca.1660916807984.1660916807984.1660926712022.2&__hs
sc=127459538.8.1660926712022&__hsfp=3404011741
------------------------------------------------------------

Auxiliar de serviços gerais
1 vaga
Descrição da vaga: Auxiliar de Serviços Gerais. Horário de Trabalho a combinar na
empresa. A vaga e exclusiva para pessoa com deficiência. Não é necessário CNH.
Salário: R$ 1300,00
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: verbodivinojf@gmail.com
------------------------------------------------------------

Recepcionista (Clínica Médica)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Irá trabalhar na recepção de clínica realizando atendimento aos
pacientes, tirando dúvidas, realizando agendamentos e desmarcações, confirmando
agendamentos, passando orientações de exames, esclarecendo dúvidas e outras
atividades relacionadas.

Pré-Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Desejável experiência na área;
Desejável experiência com clínicas.
Benefícios: Vale alimentação; Plano de saúde; Assiduidade; Vale transporte.
Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 às 18h30.
Localização: Alto dos Passos, Juiz de Fora - MG.
Tipo de Contrato: CLT.
Salário: R$1227,63
Benefícios: Vale transporte; Plano de saúde; Assiduidade; Vale transporte.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/recepcionista-clinica-medica-307680 Em
caso de dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32)
99926-7033
------------------------------------------------------------

Auxiliar de técnico de segurança do trabalho
1 vaga
Empresa: Ibitipoca Reserva Ambiental (Ibiti Projeto)
Vila do Mogol, Ibitipoca
Descrição da vaga: O IBITI é um projeto socioambiental focado no e sua casa, o
planeta Conheça um pouco mais sobre nós em : https:ibiti.com
Descrição de atividades:
Auxiliar Engenheiro de Segurança do trabalho em área de construção civil;

Rotina de medicina e segurança do trabalho;
Estoque;
Auxilio em atividades administrativas;
entre outros
Regime de contratação de tipo efetivo –CLT ;
Jornada de período integral;
Presencial – Sede em Ibitipoca;
Contato para envio de currículos: psicologia@ibiti.com
------------------------------------------------------------

Vendedor – Loja de suplementos
1 vaga
Empresa: Shape Suplementos
Descrição da vaga: A Shape Suplementos está contratando vendedor que busque
envolver o cliente á filosofia da empresa, ajudando-o a encontrar os produtos que
atendam às suas necessidades, visando sempre a satisfação do mesmo. Buscamos
colaboradores com experiência em varejo, que saibam trabalhar em equipe, tenham
experiência com atendimento ao cliente, versatilidade e boa comunicação. Se você é
dinâmico, está em busca de crescimento profissional e sabe cumprir metas, venha
fazer parte da nossa equipe. Nível superior em curso ou concluído será um
diferencial.
Benefícios: Premiação por metas alcançadas e comissão por vendas.
Informações complementares: Contrato de trabalho CLT. Necessário flexibilidade
de horário.
Contato para envio de currículos: rhumaniza.consultoria@gmail.com

------------------------------------------------------------

Técnico de segurança do trabalho

1 vaga
Empresa: Grupo Bahamas
BR 040, KM 780 - Distrito Industrial (Centro de Distribuição Bahamas)
Descrição da vaga: Realiza atividades de prevenção de acidente de trabalho e
recomenda medidas de prevenção e controle, participa de campanhas de segurança e
saúde no trabalho, inspeciona instalações, equipamentos de segurança e condições de
trabalho. Aplica treinamentos, verifica o cumprimento das normas e procedimentos
de segurança; entre outros.
• A vaga pode ser preenchida por pessoa com deficiência;
• Obrigatório CNH-B;
• Curso Técnico em Segurança do Trabalho
• Obrigatório Registro no Ministério do Trabalho e Emprego como profissional
regulamentado
• Obrigatório Pacote Office Básico
• Obrigatório Conhecimento em normas regulamentadoras e rotinas administrativas.
Benefícios: • Refeição na empresa • Ticket Alimentação • Seguro de Vida • Plano
Odontológico • Assistência médica (através da Associação de Funcionários do
Bahamas) • Ônibus fretado.
Contato para envio de currículos: selecao@bahamas.com.br
------------------------------------------------------------

Auxiliar de cozinha (Hotel)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Responsável por dar suporte na preparação e montagem dos
pratos; Proporcionar serviço de qualidade e trabalho em equipe para agilidade e
satisfação dos clientes; Manter o setor organizado e limpo dentro das especificações
de segurança alimentar e higiene; Suporte na lavagem e armazenamento de utensílios;

Atendimento ao cliente no serviço de room service; Recebimento de pagamentos no
ato da entrega do serviço; Atendimento ao telefone para recebimentos dos pedidos.
Pré-Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência na função.
Jornada de Trabalho: 15h00 às 23h20, escala 6x1.
Salário: R$ 1550,64
Benefícios: Alimentação na Empresa; Vale alimentação de R$ 117,00; Plano de
saúde com coparticipação; Assistência odontológica; Vale Transporte ou Auxílio
Combustível ; Seguro de vida; Auxílio idioma de R$ 90,00.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/auxiliar-de-cozinha-hotel-271705 Em caso
de dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32) 998542179
------------------------------------------------------------

Auxiliar de limpeza (Hotel)
1 vaga
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Responsável pela limpeza diária das áreas comuns do Hotel;
Seguir a limpeza de acordo com as normas estabelecidas pela empresa assim como,
utilização dos materiais de limpeza; Direcionar achados e perdidos a gestão direta;
Responsável pela notificação de manutenção necessárias a área; Realizar trabalho em
equipe quando necessário para atender demanda; Cumprimento de normas
estabelecidas em relação ao setor.
Pré-Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Experiência na função
Jornada de Trabalho: 13h40 às 22h00, escala 6x1.

Tipo de Contrato: CLT.
Salário: R$ 1516,85
Benefícios: Alimentação na Empresa; Vale alimentação de R$ 117,00; Plano de
saúde com Coparticipação; Assistência odontológica; Vale Transporte ou Auxílio
Combustível; Seguro de vida; Auxílio idioma de R$ 90,00.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/auxiliar-de-limpeza-hotel-25319 Em caso de
dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32) 998542179
------------------------------------------------------------

Manobrista (Hotelaria)
2 vagas
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Receber os clientes com atenção, educação e presteza; Condução
dos veículos para vagas determinadas, manobrando os mesmos após chegada do
cliente; Notificar a gerência qualquer dano/reparos necessários ao setor; Manter o
registro de todos os veículos através do sistema disponibilizado no setor; Responsável
pela vistoria dos veículos no ato da chegada; Garantir a segurança de Hotel mantendo
diariamente as regras obrigatórias do setor.
Pré-Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência na função; CNH B.
Jornada de Trabalho: 1° Turno - 06: 00 ás 14:20
2° Turno - 14:00 ás 22:20
Escala de trabalho 6x1.
Tipo de Contrato: CLT.

Salário: R$ 1516,85
Benefícios: Alimentação na Empresa; Vale alimentação de R$ 117,00; Plano de
saúde com coparticipação; Assistência odontológica; Vale Transporte ou Auxílio
Combustível ; Seguro de vida; Auxílio idioma de R$ 90,00.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/manobrista-hotelaria-743799 Em caso de
dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32) 998542179
------------------------------------------------------------

Camareira (Hotelaria)
3 vagas
Empresa: Rheserva Consultoria
Descrição da vaga: Responsável pela limpeza diária dos apartamentos, troca de
roupa de cama e banho usada pelo cliente; Seguir a limpeza de acordo com as normas
estabelecidas pela empresa assim como, utilização dos matérias de limpeza;
Direcionar achados e perdidos a gestão direta; Responsável pela notificação de
manutenção necessárias a área; Realizar trabalho em equipe quando necessário para
atender demanda; Limpeza dos corredores de andares; Identificação de processo de
lavanderia externa quando solicitado pelo cliente. Cumprimento de normas
estabelecidas em relação ao setor.
Pré-Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência na função.
Jornada de Trabalho: 1° Turno - 08:00 as 16:20
2° Turno - 12:00 as 20:00
Escala de trabalho 6x1.

Tipo de Contrato: CLT.
Salário: R$ 1516,85
Benefícios: Alimentação na Empresa; Vale alimentação de R$ 117,00; Plano de
saúde com coparticipação; Assistência odontológica; Vale Transporte ou Auxílio
Combustível; Seguro de vida; Auxílio idioma de R$ 90,00.
Contato para envio de currículos: Os currículos podem ser enviados através do
link: https://rheserva.abler.com.br/vagas/camareira-hotelaria-531604 Em caso de
dúvidas sobre o cadastro, entre em contato com o número WhatsApp: (32) 998542179
------------------------------------------------------------

Pedreiro
1 vaga
Descrição da vaga: Pedreiro para trabalhar com massa externa com experiência em
jaú.
Contato para envio de currículos: (32)3236-2449 e-mail: pradaescritorio@hotmail.com

------------------------------------------------------------

Vendedor de calçados
1 vaga
Empresa: Lumman
Rua Marechal Deodoro, 422
Descrição da vaga: Atingir as metas propostas pela empresa.
Benefícios: Vale transporte e plano de saúde

Contato para envio de currículos:
LUMMANMARECHAL@GREZENDE.COM.BR

------------------------------------------------------------

Vendedor externo
1 vaga
Empresa: Rede Inovacel – Parceiro Vivo
Descrição da vaga: Atuar com vendas no segmento PAP de planos de internet fixa e
móvel da operadora Vivo.
Pré requisitos: Ser dinâmico; Ter disponibilidade de horários; Ser proativo e ter
conhecimentos de informática.
Benefícios: Comissão,vale transporte e ajuda de custo
Contato para envio de currículos: yago.santos@redeinovacel.com.br
------------------------------------------------------------

Mecânico automotivo
2 vagas
Empresas: Autokar Serviços Automotivos
Descrição da vaga: Mecânica em geral: alinhamento, balanceamento, etc.
Benefícios: Alimentação.
Contato para envio de currículos: autocenter.fesjf@gmail.com; 32 30311389
(whats)
------------------------------------------------------------

Office Boy

1 vaga
Empresa: Contabilmar Contabilidade e Acessoria
Rua Barbosa Lima, 228 – Apartamento 202
Descrição da vaga: Serviço de rua em geral: entrega de documentos, pagamento em
redes bancarias, serviços em órgãos municipais, estaduais e federal.
Salário: R$ 1212,00
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Contato para envio de currículos: neimaro@hotmail.com ou 32988296939
------------------------------------------------------------

Área de desenvolvimento profissional – Documentação de protocolos e
da cooperação
Cadastro reserva
Empresa: Fundação CAed
Descrição da vaga: São atribuições da Área de Desenvolvimento Profissional Documentação de Protocolos e da Cooperação:
a) Documentação e especificação de programas educacionais;
b) Produção de textos diversos, como protocolos para plataformas digitais,
documentos internos e relatórios;
c) Contato e atendimento de demandas de parceiros;
d) Monitoramento de plataformas e gestão de usuários;
e) Atuar no controle da execução de projetos de pesquisa de avaliação.
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação
Informações complementares: Obrigatória:

a) Graduação completa na área de Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas.
Desejável:
a) Mestrado completo na área de Ciências Humanas ou Sociais Aplicadas;
b) Comprovada experiência em atividades de gestão escolar e/ou atividades
relacionadas à educação;
c) Domínio do Pacote Office;
d) Leitura e compreensão de gráficos e tabelas;
e) Perfil dinâmico e colaborativo.
Contato para envio de currículos: http://fundacaocaed.org.br/#!/pagina-inicial
------------------------------------------------------------

Auxiliar de vendas (Com experiência)
1 vaga
Distrito industrial
Descrição da vaga: Cargo: Auxiliar de Vendas
Horário de trabalho: De 08:00 até 18:00
Formação Superior Completa
________________________________________
Empresa atende grandes clientes e grandes construtoras. Atendimento de clientes;
positivação; rotinas administrativas; atender e direcionar chamadas telefônicas
Pré-Requisitos
________________________________________
Comunicação; construção de relacionamentos; afinidade com tecnologias;
colaboração; engajamento; Atenção aos detalhes; habilidades para resolver
problemas; liderança; trabalho em equipe; motivação; equilíbrio emocional;
facilidade de negociação; comprometimento com metas. Experiência com prospecção
de clientes, vendas e atendimento
Benefícios
________________________________________
Observações:

A empresa: Possui possibilidade de crescimento Possui Planejamento de Carreira
È necessário: POSSUIR CNH B; Disponibilidade para viagens e/ou mudanças para
outras cidades. Possuir experiência na área comercial. Curso de liderança será um
diferencial. Empresa localizada no Distrito Industrial.
Salário: R$ 1485,00
Benefícios: Ticket alimentação, vale-transporte. Plano de saúde e odontológico após
período de experiência (coparticipativo).
Contato para envio de currículos: contatorh.taiane@gmail.com
------------------------------------------------------------

Corretor/Avaliador de imóveis
2 vagas
Empresa: Padrão Imóveis e negócios imobiliários
Rua Álvaro José Rodrigues, 225 – Bairro Santos Dumont
Descrição da vaga: Necessário ter desenvoltura e vontade de crescer
profissionalmente na área de vendas/avaliação de imóveis residenciais e comerciais.
Horário de trabalho conforme a disponibilidade do candidato.
Informações complementares: É necessário que o candidato resida na cidade alta,
possuir carro e ter ensino médio completo.
Contato para envio de currículos: contato@padraoimoveisenegocios.com.br (32)
999300669
------------------------------------------------------------

Estágio em administração de empresas
3 vagas
Descrição da vaga: Auxiliar em rotinas administrativas, financeiras e comerciais.

Salário: R$ 700,00
Benefícios: Vale transporte
Informações complementares: Ao enviar o currículo, colocar no assunto do email:
Vaga Adm
Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com

------------------------------------------------------------

Operador de telemarketing
100 vagas
Empresa: Almaviva do Brasil
Rua Bernardo Mascarenhas, 1407 – Bairro Fábrica
Descrição da vaga: Operador irá realizar atendimento receptivo, orientar e
esclarecer possíveis dúvidas dos clientes. Responsável por prestar atendimento a
usuários de empresas ou instituições via telefone.
Contato para envio de currículos: O candidato deve acessar a pagina do processo
seletivo: https://www.formacaomercadologica.com.br
------------------------------------------------------------

Vendedor
1 vaga
Descrição da vaga: Perfil: Comunicativo, experiência com vendas, habilidade com
negociação, comprometimento, resolução de problemas.
O vendedor irá trabalhar diretamente com metas em vendas, necessitando
desenvolver conhecimento do produto, boa relação com o cliente seja diretamente em
loja ou por outros canais de comunicação (ex: via whatssapp).
CNH – desejável, mas não obrigatório
Horário - comercial: De 08:30 até 17:30

Vaga não PCD
Salário: Salário comercial + até 3% sobre vendas do mês (escalonado) + Premiação
anual (14°/15° salário)
Benefícios: Vale transporte e vale odontológico.
Contato para envio de currículos: leilaabrahaoconsultoria@gmail.com
------------------------------------------------------------

Estágio em vendas
4 vagas
Empresa: Webcertificados – Certificação digital
Avenida dos Andradas, 547/812 – Centro
Descrição da vaga: Irá apoiar no atendimento ao cliente, preenchimento de
formulário no sistema interno, realização de ligações,
realizar tarefas administrativas dentro da área comercial, elaborando orçamentos,
entrando em contato com clientes,
acompanhando a entrega de pedidos e atendimento ao telefone e também realizar
ligações para clientes e futuros clientes.
Salário: Bolsa de R$ 400,00
Benefícios: Ajuda de custo de R$ 300,00
Contato para envio de currículos: curriculo@webcertificados.com.br
------------------------------------------------------------

Estágio em comunicação e marketing
1 vaga
Empresa: JKA Construction Inc.
Rua Professor Virgílio Pereira da Silva, 332, sala 206 –Vina Del Mar - Juiz de

Fora/MG
Descrição da vaga: Geração de Conteúdo em mídias sociais com programação,
estratégia e engajamento; Gerenciamento de páginas; Mensuração de campanhas;
Planejamento e suporte a gerência; Apoiar as demandas de marketing voltadas para
patrocínios e ações de incentivo; Organização de eventos.
Benefícios: Bolsa estágio e vale transporte.
Informações complementares: Necessário ter disponibilidade de 30 horas semanais.
Necessário inglês fluente.
Contato para envio de currículos: processoseletivo@jkaconstructioninc.com

------------------------------------------------------------

Estágio Pedagogia
5 vagas
Descrição da vaga: Atuar como estagiário, auxiliando professor regente de turma
nos primeiros anos da educação (Educação infantil). Horários à combinar.
Salário: Bolsa estágio de R$ 500,00 a R$ 800,00 dependendo da vaga.
Benefícios: Vale transporte.
Informações complementares: Envio de currículos até 31/07
Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com
------------------------------------------------------------

Balconista
2 vagas
Empresa: Padaria Gulosa

Rua Ibitiguaia, 468
Descrição da vaga: Conhecimento em fatiar frios; Atendimento a clientes; Fazer
lanche nas chapas; Atender mesas
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: gestaoderh@gulosapaes.com.br
------------------------------------------------------------

Costureira em máquina reta
1 vaga
Empresa: Malhas industriais LTDA
Descrição da vaga: Costureira retista prática em costurar camisas polos, social,
malhas, calças, jalecos; Horário de trabalho: 07:00 as 17:00 / Pratica Comprovada em
Carteira de Trabalho.
Benefícios: Vale transporte e seguro de vida.
Contato para envio de currículos: tecidosindustriais@gmail.com
------------------------------------------------------------

Estágio em contabilidade
1 vaga
Descrição da vaga: Estar cursando Ciências Contábeis, ou técnico.
Experiência e domínio em Excel; Ser comunicativo;
Interesse em aprender outras áreas de atuação mais específicas.
Benefícios: Bolsa Estágio, Auxílio Transporte, Seguro de vida.
Contato para envio de currículos: fiscal.multiplique@gmail.com

------------------------------------------------------------

Jardinagem
1 vaga
São Pedro
Descrição da vaga: Realizar manutenção em geral em vias, manejar e cuidar de
áreas verdes, tapar buracos, limpar ruas varrendo e recolhendo as folhagens, limpar
bueiros e galerias de águas pluviais. Recompor aterros e recuperar obras de arte e
controlar atividades de conservação. Podar árvores, gramas, e outras plantas.
Obrigatório dois anos de experiência na área de limpeza em vias ou jardinagem.
Horário de trabalho de segunda a sexta de 07 às 17 horas (na sexta feira saída às
16horas, vaga não disponível para PCD. Não é necessário CNH.
Salário: R$ 1556,54
Benefícios: Vale alimentação de R$ 77,66 e vale transporte
Informações complementares: Curso de jardineiro será um diferencial.
Contato para envio de currículos: vagasjf2022@gmail.com
------------------------------------------------------------

Vistoriador de veículos
2 vagas
Empresa: Super Visão Vistorias Automotivas JF
Avenida Deusdedith Salgado, 4100 –Bairro Salvaterra – Juiz De Fora/MG
Descrição da vaga: Requisitos: Conhecimento em funilaria, mecânica ou vistoria
prévia (trabalho desenvolvido por companhias de seguros)
Necessário: Ensino Médio completo. Curso de Vistoriador será considerado um
diferencial. CNH A e B ativa.

Desejável: Conhecimento no segmento automotivo.
Perfil: Pró-atividade, Responsabilidade, Dedicação, Concentração, Bom sendo
analítico,determinado e comunicativo.
Remuneração: R$ 1.300,00 + bonificações
Forma de Contratação: CLT
Principais atribuições:
• Realizar a vistoria (verificação de chassi, motor, câmbio, entre outros)
• Analisar a estrutura do veículo
• Apontar irregularidades
• Realizar atendimento ao cliente
• Oferecer nossos serviços aos clientes
• Dentre outras funções pertinentes ao cargo.
Salário: R$ 1300,00
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação.
Contato para envio de currículos: juizdefora@supervisao.com
------------------------------------------------------------

Corretor de imóveis
2 vagas
Empresa: Caiaffa Imóveis
Rua José Lourenço Kelmer, 1114/1116
Descrição da vaga: Atuar na prospecção de imóveis, atendimento aos cliente, visitas
aos imóveis, plantões na imobiliária. atividades gerais ligadas ao trabalho de um
corretor de Imóveis. Obrigatório CNH e veículo. Obrigatório domínio intermediário
de informática.
Contato para envio de currículos: contato@caiaffaimoveis.com

------------------------------------------------------------

Auxiliar de lavanderia
2 vagas
Empresa: Lavanderia Clarear JF LTDA
Rua Sophia Fortini Costa, 37 – Nova Era
Descrição da vaga: -Separação de roupas para lavagem;
-Colocação de roupas para secagem natural;
-Anotação de roupas para bordado;
-Conferência de roupas bordadas;
-Manutenção da limpeza das máquinas e do local de trabalho;
-Coleta e entrega de roupas nas empresas;
-Necessário CNH B;
-Contrato de trabalho MEI;
-Horário de acordo com a demanda de serviços.
Salário: A combinar.
Contato para envio de currículos: atendimento@lavanderiaclarear.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar administrativo
1 vaga
Descrição da vaga: Funções: Atendimento de chamadas de serviço através de
telefone fixo e/ou celular, cadastro de informações de ordens de serviço em
computador, lançamento de dados de ordens de serviço em computador, organização
de documentos, emissão de ordens de serviço, entrar em contato com clientes e
fornecedores, interagir com os demais empregados da empresa para o bom
andamento do serviço. Não é necessário CNH; a empresa não possui estrutura para
receber pessoas com deficiência.
Salário: R$ 1331,00

Benefícios: VT; Ticket alimentação; Seguro de vida em grupo; Plano de saúde
coparticipativo.
Contato para envio de currículos: orcamentometroquality@gmail.com
------------------------------------------------------------

Eletricista (Equipamentos pesados)
1 vaga
Descrição da vaga: Desejável curso técnico na área; experiência na função de
eletricista de equipamentos
Salário: R$ 2500,00
Contato para envio de currículos: camila.oliveira@rheserva.com.br
------------------------------------------------------------

Supervisor de produção
1 vaga
Descrição da vaga: Para contribuir o alcance das metas da área de produção através
de adequada supervisão, orientação e acompanhamento das atividades da área de
acordo com a programação, visando o cumprimento de prazos, custos e segurança
preestabelecidas. Buscar continuamente melhoras nos processos de produção,
assegurando o cumprimento dos procedimentos e das normas de boas práticas de
fabricação. Investigar e monitorar desvios, bem como adotar medidas preventivas e
corretivas relacionadas à produção. Assegurar a motivação da equipe através da
adequada gestão do capital humano (treinamento/avaliação), visando a participação
da equipe em grupos de trabalho e aprimoramento técnico; Analisar os Índices de
desempenho, gestão de equipe, ter perfil proativo, dinâmico, comprometido.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: recrutamento2022@terra.com.br

------------------------------------------------------------

Assistência de compras
1 vaga
Descrição da vaga: Para analisar a compra de materiais, equipamentos, matériasprimas e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e
acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.
Elaborar relatórios de compra e realizar levantamentos de itens estocados, elaborar
planilhas verificando a posição do estoque, tendo em vista o controle de informações
de compra e o abastecimento dos materiais de consumo; Arquivar documentos do
setor, visando futuras consultas e controles da área; Avaliar desempenho dos
fornecedores, quando necessário, quanto à aceitação e a qualidade dos materiais, os
prazos de entrega, o cumprimento das condições comerciais acordadas, entre outros
fatores, a fim de subsidiar a definição do processo de compra; Acompanhar fluxo de
entregas de materiais ou serviços, devolvendo aqueles rejeitados, acompanhando a
nova entrega de materiais; - Negociar reparação dos prejuízos decorrentes de
materiais rejeitados; Exige: atenção, dinamismo, comprometimento.
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: recrutamento2022@terra.com.br
------------------------------------------------------------

Corretor de imóveis
2 vagas
Empresa: Re/Max Aliança
Rua São Mateus,410
Descrição da vaga: Captação e intermediação de venda de imóveis
Contato para envio de currículos: luizoliveira@remax.com.br
------------------------------------------------------------

Estágio administrativo
2 vagas
Descrição da vaga: Auxiliar em atividades relativas à área de estudo. Auxiliar em
atividades administrativas atuando como apoio a área administrativa.
Salário: R$ 700,00
Benefícios: Auxílio transporte e plano odontológico
Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com
------------------------------------------------------------

Supervisor de recepção/administração Clínica Médica
1 vaga
Descrição da vaga: Supervisionar equipe de Recepcionistas; gerenciar atividades de
captação de pacientes; analisar e construir indicadores gerais de produção; reporte
direto aos sócios/diretores. Desejável curso superior ou experiência com gestão de
equipes de atendimento. Preferência por candidatos que residam na Zona Norte .
Salário: 2400,00 R$
Benefícios: Vale transporte
Contato para envio de currículos: alessandra.titoneli@vieiragestao.com.br

------------------------------------------------------------

Intérprete/Tradutor De Libras
1 vaga
Empresa: FRAC Limpeza, Asseio e Conservação Predial Eireli
Descrição da vaga: local da prestação de serviços: Instituto Federal De Ciência E

Tecnologia De Minas Gerais – Campus Juiz De Fora. Carga Horária: 40 horas
semanais, de segunda a sexta-feira. O candidado deve se enquadrar em um dos
seguintes casos: 1 - Curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em
Libras-Língua Portuguesa; OU Qualificação conferida por curso de educação
profissional promovido por organizações da sociedade civil representativa da
comunidade surda, reconhecido (convalidado) pelo Ministério da Educação ou por
instituição credenciada em secretaria de educação ou por instituição credenciada em
secretarias de educação (curso técnico em tradução e interpretação de LIBRAS e
curso de extensão universitária); OU Certificação de proficiência - Exame Nacional
para Certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e/ou para Certificação
de Proficiência na tradução e interpretação de Libras/Português/Libras, realizado
anualmente pelo Ministério da Educação.
Salário: A combinar
Benefícios: VT E VR
Contato para envio do currículo: E-MAIL: suporte@fracservicos.com.br; ou
Telefone: (15) 98159 – 1497 (Whatsapp) / (15) 99168 – 6302
------------------------------------------------------------

Estagiário de manutenção
1 vaga
Empresa: Clima Center Peças e Servicos Eireli
Avenida Vereador Laudelino Schetino Galpão 14 - Democrata - Juiz de Fora/MG
CEP:. 36035-205
Descrição da vaga: Auxiliar na instalação de ar condicionado; Auxiliar nas
manutenções preventivas e corretivas de equipamentos; Auxiliar nas atividades da
área de manutenção, logística e PCP, dando apoio na geração e análise de
indicadores, organização, controle e cadastro de peças e fornecedores, planejamento,
controle e análise de falhas em equipamentos.

Informações complementares: Estar cursando Engenharia Mecânica, Técnico em
Mecatrônica; Técnico em Mecânica Industrial, Técnico Eletromecânica e áreas afins.
Conhecimento em Pacote Office Nível: básico
Salário: R$600,00
Benefícios: Vale Refeição, vale transporte
Contato para envio do currículo: rh@climacenter.srv.br
------------------------------------------------------------

Analista de Cadastro de Materiais e Serviços
4 vagas

Descrição da vaga: Participar do processo de cadastro de materiais, pesquisando e
analisando informações fornecidas pelo cliente ou catálogos técnicos de fabricantes e
fornecedores, cumprindo todos os procedimentos necessários para cadastro e
especificação de materiais solicitados através de sistemas específicos. • Manusear
sistemas específicos para cadastro de materiais; • Pesquisar e analisar especificação
de materiais; • Gerar pendências para o cliente; • Efetuar cadastro de materiais; •
Contatar fabricantes e fornecedores (telefone/e-mail); • Atingir níveis de
produtividade e qualidade definidos para o cargo; • Corrigir erros identificados em
sua produção. Requisitos: Formação escolar mínima: Curso Técnico completo em
Informática Industrial, Automação industrial, Eletrônica, Metalurgia, Mecânica,
Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecatrônica. Experiência mínima: Estágio técnico,
superior a 6 meses. Cursos de especialização desejável: Informática. Habilidades
necessárias ao cargo: Pacote Office/BROffice. Habilidades desejáveis ao cargo:
Idioma Inglês ou Espanhol (nível básico). Comunicativo, dinâmico, focado, analítico,
proativo, honesto, transparente.
Informações complementares: É fundamental que o candidato possua prática com
pesquisas pela internet e boa digitação. Currículos fora do perfil não serão analisados.

Salário: R$1.600,00
Benefícios: Vale Transporte; Plano de saúde (opcional); Pl ano odontológico
(opcional); Vale-Refeição.
Contato para envio do currículo: capitalhumano@chmasterdata.com
------------------------------------------------------------

Costureira de máquina reta e overloque
2 vagas
Centro
Descrição da vaga: 07h/07h30 - segunda a sexta - vaga costureira

Benefícios: plano saude e vale transporte
Contato para envio do currículo: vagadeemprego21@gmail.com
------------------------------------------------------------

Analista contábil
1 vaga
Empresa: 2M Contabilidade
Descrição da vaga: necessário possuir experiência, principalmente em **LUCRO
REAL**. Possuir CRC ativo. Disponibilidade de viajar pela empresa
Salário: 2800 INICIAL
Benefícios: vt| day off| vr | Plano Saúde | Plano Odontológico | PLR |14º salário
Contato para envio do currículo: rh@grupofiscoplan.com.br

------------------------------------------------------------

Assistente de designer gráfico
1 vaga
Centro
Descrição da vaga: preferencial: superior em design ou áreas afins; - necessário
habilidade em corel draw, photoshop, mídias sociais e edição de imagens; diferencial: experiência em indústria têxtil.
Contato para envio do currículo: vagadeemprego21@gmail.com
------------------------------------------------------------

Motorista carreteiro
10 vagas
Empresa: GO TRANSPORTES
ROD BR 040, KM 744 - PARQUE INDUSTRIAL/BENFICA - JUIZ DE FORA
Descrição da vaga: Conduzir carretas bitrem, movimentando cargas volumosas e
pesadas, nível Brasil, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além
de verificar documentação de veículos e de cargas Experiência como motorista
carreteiro CNH E Disponibilidade para viagens nível Brasil Cursos de cargas
indivisível e MOPP
Benefícios: ticket, plano saude, seguro, premiação
Contato para envio do currículo: recrutamento@gotransportes.com.br
------------------------------------------------------------

Estágio de Engenharia Civil
1 vaga

Empresa: Inter Construtora
Descrição da vaga: Acompanhamento diário da execução dos serviços na obra;
Controle do estoque; Verificação dos serviços de Elétrica; Hidráulica; Cerâmica;
Gesso; Pintura; Portas; Metal e Louças.
Salário: Bolsa
Benefícios: Vale Transporte
Contato para envio do currículo: estagiosinter@interconstrutora.com.br
------------------------------------------------------------

Estagiário Comercial
1 vaga
Descrição da vaga: Estar cursando faculdade de ADMINISTRAÇÃO, Horário:de
7h40 ao 12hrs de Segunda a Sexta. Apoio a demandas do comercial, gerar relatórios
de acompanhamento de KPIS dos vendedores e da empresa, atendimento a
representantes comerciais,apoio a demandas da gerência. Possuir conhecimento em
Excel intermediário a avancado, proc v, SE, tabela dinâmica .A empresa possui
chance de efetivação
Salário: R$ 600,00
Benefícios: Vale transporte, plano de saúde, plano odontológico
Contato para envio do currículo: contatorh.taiane@gmail.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar de Vendas
1 vaga
Descrição da vaga: Preparar relatórios gerenciais, arquivar documentos, planejar e

controlar as atividades operacionais da empresa para o dia seguinte. Planejamento
Logístico e suporte Coordenação de produção. Controle de entradas de pedidos.
Propor divisões de carga, acompanhar e monitorar os veículos de carga. Acompanhar
o status de posicionamento de entregas e de carregamentos. Informar ordens de
vendas bloqueadas. Propor e melhorar rotinas operacionais, manter o local de
trabalho organizado, zelar pelos equipamentos de pesagem dos veículos, responsável
pelo arquivo de canhotos. Fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas e
controlam os estoques, formatação de cargas, disponibilidade para viagens se
necessário. Pesar matérias primas, produtos, subprodutos e mercadorias recebidas, do
processo de fabricação ou a serem despachadas, transportando e colocando sobre as
balanças apropriadas, para verificar e registrar o peso bruto e liquido das mesmas,
conferência das pesagens de acordo com as diretrizes da empresa, liberação de
veículos após pesagem, controle de entrada e saída de veículos. Auxiliar a área
administrativa no controle de documentações e arquivamento, compras, serviço de
banco, referencias comerciais, Auxilio em inventário.
Informações complementares: Horário de trabalho: De segunda a sexta de 8 às 18h.
Possuir experiência na área de Vendas e CNH B, Foco, agilidade, atento aos detalhes,
comprometimento, boa redação e uso de Excel, pontualidade, disponibilidade para
ficar depois do horário, conhecimento de rotas pode ser um diferencial, emissão de
conhecimento eletrônico, CIOT, averbação de cargas no seguro, planejamento da
operação disponibilidade para viagens e disponibilidade para morar em outras
cidades.
Salário: R$ 1.485,00
Benefícios: Vale transporte; Vale Refeição; plano de saúde co participativo
Contato para envio do currículo: contatorh.taiane@gmail.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar de Desenvolvimento de Produto – MODA
2 vagas

Descrição da vaga: Fazer as Ordens de Serviço, colocando consumo dos materiais;
*Separar as Peças piloto que acompanham a OS; Fazer as Fichas Técnicas dos
Produtos já existentes e de novos produtos; Realizar registro fotográfico dos produtos
que estão sendo liberados pela empresa, garantindo que o produto esteja idêntico ao
que está previsto na Ordem de Serviço; Desenvolver layouts para aprovação de
clientes e para registrar nas Ordens de Serviço; Fazer desenhos para Silk; Fazer o
arquivo das Ordens de Serviço nas pastas do cliente, garantindo que a via digital
esteja atualizada com a física.
Salário: R$1380,00
Benefícios: Vale Transporte + Seguro de vida + Plano odontológico + Prêmio +
Remuneração Variável
Contato para envio do currículo: administrativo@multisegjf.com.br
------------------------------------------------------------

Cozinheira
1 vaga
Empresa: Restaurante Gula a Mineira - Rua Espírito santo, 908 – centro
Descrição da vaga: Cozinheira com experiência em restaurante self service.
Horário: de 7h as 15:20h
Salário: A combinar
Contato para envio do currículo: restaurantegulamineira@gmail.com
------------------------------------------------------------

Auxiliar de Dedetização
2 vagas

Descrição da vaga: Higienização de Caixa d'água e prestação de serviço de
Dedetização, sanitização, vistoria de ambientes realizado imunização..
Disponibilidade de horário ( se houver necessidade noturno). Contrato imediato.
Informações complementares: Preferência carteira A ou B. Pessoa que tenha
comprometimento com a empresa e serviço a executar.
Salário: Da classe
Contato para envio do
sanearcontato@gmail.com

currículo:

Contato:A/C

Stella

pelo

email

------------------------------------------------------------

Sushiman
1 vaga
Empresa: Salsa Parrilla
Descrição da vaga: Atendimento ao cliente, corte de peixe, execução de Sushi e
Sashimi, limpeza e organização do Local de Trabalho. Horário de 8:00 as 15:50
Horas, Ensino Médio Completo - não tem vaga aberta para deficiente - não tem
necessidade de CNH
Salário: A Combinar
Benefícios: Vale transporte- Alimentação-Plano de Saúde
Contato para envio do currículo: salsaparrilla.rh.@gmail.com
------------------------------------------------------------

Atendimento ao cliente
100 vagas

Empresa: AlmaViva do Brasil
Descrição da vaga: Os interessados em trabalhar na área de atendimento ao cliente
não precisam de experiência anterior, desde que possuam ensino médio e
conhecimento de informática. A parceira de Seleção e Qualificação profissional,
DesenvolveJA, realiza a seleção e validação dos pré-requisitos e programa a
formação de Call center. Após essa qualificação, as pessoas certificadas serão
priorizadas para contratação às vagas em aberto na AlmaViva do Brasil.
Pretensão salarial: a combinar
Site para envio do currículo: https://www.almavivadobrasil.com.br/pt-br/facaparte/.

