
VAGAS DA SEMANA
Vagou, Juiz de Fora

22/05/2023

NOVAS VAGAS

Operador de loja
1 vaga

Descrição da vaga: Estoquista e precificações

Contato para envio de currículos: emp309@pmenos.com.br

------------------------------------------------------------
VAGAS SINE – UAI JF

Atendente de clínica dentária
1 vaga

Descrição da vaga: Vaga para atendente de clínica dentária no SINE –
UAI JF. Endereço: Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 –
Mariano Procópio, Juiz de Fora)

Contato: É necessário se cadastrar no link a seguir para concorrer à vaga.
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

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

https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra


Auxiliar administrativo (PCD)
1 vaga

Descrição da vaga: Vaga para auxiliar de cozinha (PCD) no SINE – UAI
JF. Endereço: Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 – Mariano
Procópio, Juiz de Fora)

Contato: É necessário se cadastrar no link a seguir para concorrer à vaga.
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

------------------------------------------------------------
Auxiliar de almoxarifado (PCD)

1 vaga

Descrição da vaga: Vaga para auxiliar de almoxarifado (PCD) no SINE –
UAI JF. Endereço: Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 –
Mariano Procópio, Juiz de Fora)

Contato: É necessário se cadastrar no link a seguir para concorrer à vaga.
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

------------------------------------------------------------
Auxiliar de cozinha

5 vagas

Descrição da vaga: Vaga para auxiliar de cozinha no SINE – UAI JF.
Endereço: Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 – Mariano
Procópio, Juiz de Fora)

Contato: É necessário se cadastrar no link a seguir para concorrer à vaga.

https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra


https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

------------------------------------------------------------
Encarregado de obras

1 vaga

Descrição da vaga: Vaga para encarregado de obras no SINE – UAI JF.
Endereço: Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 – Mariano
Procópio, Juiz de Fora)

Contato: É necessário se cadastrar no link a seguir para concorrer à vaga.
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

------------------------------------------------------------
VAGAS DA SEMANA

Motorista categoria D
1 vaga

Empresa: Expresso Rondominas

Descrição da vaga: Motorista caminhão, 8 às 18h, para fazer entregas e
retirada de cargas. É necessário ter habilitação categoria D ou E.

Salário: R$ 1758,46

Benefícios: Vale transporte, ticket alimentação, convênio médico e
seguro de vida.

https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra
https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra


Contato para envio de currículos: contato@expressorodominas.com.br /
35 9149-0084

------------------------------------------------------------
Estágio jurídico

1 vaga

Empresa: Recruta Talentos
Condomínio empresarial Park Sul

Descrição da vaga: Auxiliar no setor jurídico interno
Segunda a sexta - feira 09h às 16h

Salário: R$ 700,00

Benefícios: Ticket Alimentação/Refeição

Contato para envio de currículos: (32)98506-2928

------------------------------------------------------------
Empregada doméstica

1 vaga

Descrição da vaga: Profissional responsável pela limpeza geral de
cômodos internos e externos, além de atuar na organização de todos os
itens da casa, que seja dinâmica, proativa, que saiba cozinhar bem, lavar ,
passar e faxinar. Horário de segunda a sábado.

Salário: R$ 1500,00



Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: whatsapp (32)987027259 //
maryhelp.centrojf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Assistente administrativo

1 vaga

Descrição da vaga: Faturamento (dar férias), desempenhar a função na
área financeira. Horário: 12:00h às 21:48h. Segunda à Sexta. Diferencial ter
CNH. Disponibilidade para contratação imediata.

Salário: R$ 1582,00

Benefícios: Plano de Saúde Unimed, Plano Odontológico, Vale
alimentação, Vale refeição, Vale transporte e Seguro de vida

Informações complementares: Contratação imediata

Contato para envio de currículos: 561.rh@grupofirense.com.br

------------------------------------------------------------
Caixa de lotérica

1 vaga

Empresa: CSH Seleção e Treinamento

Descrição da vaga: Atuação como caixa.

mailto:561.rh@grupofirense.com.br


Venda de jogos.
Ofertar produtos negócios oferecidos pela lotérica (empréstimo, cartão de
crédito, seguros)
Horário: segunda a sexta 08 às 18 horas (2 horas de almoço) e sábado de
08 às 12 horas.

Salário: Do comércio + quebra de caixa

Benefícios: Vale transporte e plano de saúde (após os 3 meses de
experiência)

Informações complementares: Envio de currículos até o dia 25/05/2023

Contato para envio de currículos: Email
cshselecaoetreinamento@gmail.com
Whatsapp 32 21520866
Direct @csh.195

------------------------------------------------------------
Consultor externo em telecomunicações

5 vagas

Empresa: JHFV Serviços Comerciais Eireli

Descrição da vaga: Fornecer consultoria especializada em serviços de
telecomunicações (como internet e telefonia) para clientes em diversas
rotas de atuação;
Avaliar as necessidades dos clientes em termos de conectividade,
comunicação de dados e desenvolver soluções personalizadas que
atendam a essas necessidades;



Acompanhar o pedido junto com a área administrativa e supervisor;
Realizar atendimento em condomínios, pontos de venda e ações de
vendas de serviços;
Trabalhar em estreita colaboração com nossas equipes internas para
realizar acompanhamento de pedidos;

Salário: R$ 1320,00 até R$ 3250,00

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

Contato para envio de currículos: blisseverorh@gmail.com

------------------------------------------------------------
Motorista abastecedor

1 vaga

Empresa: JM Empilhadeiras

Descrição da vaga: ABASTECER OS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DIESEL E
GLP, BUSCAR OS EQUIPAMENTOS NA ÁREAS PARA LIMPEZA E
PREVENTIVAS, OPERAR CAMINHÃO PRANCHA, CUMPRIR COM AS
MEDIDAS DE SEGURANÇA JUNTO AO CLIENTE. NECESSÁRIO CNH D,
CURSO DE MOOP E NR11.

Contato para envio de currículos:
trabalheconosco@jmempilhadeiras.com.br

------------------------------------------------------------
Torneiro mecânico

1 vaga

mailto:blisseverorh@gmail.com


Empresa: Biomac Med Odontomédica

Descrição da vaga: Vaga de Torneiro Mecânico

Operar torno mecânico e torno CNC, tipo suíço, para produção de
pequenas peças para próteses orais, de precisão.

Salário: Da classe

Informações complementares: - Para profissionais que atuam na área ou
estão finalizando sua formação.
- É necessário que já saiba operar o torno o mecânico

Contato para envio de currículos: biomacmed@gmail.com

------------------------------------------------------------
Departamento pessoal

1 vaga

Empresa: Conplus Gestão Contábil
Rua Floriano Peixoto, 550 salas 401 e 402 - Centro - Juiz de Fora MG

Descrição da vaga: Realizar rotinas de Departamento Pessoal em um
escritório de contabilidade. Necessário experiência. Horário de trabalho:
08 às 11h45 e 13h às 17h45. Não é necessário ter CNH.

Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Plano Odontológico,
Plano de saúde e Plano de carreira

mailto:biomacmed@gmail.com


Contato para envio de currículos: Interessados enviar currículo para
supervisao@conplusgestao.com.br

------------------------------------------------------------
Motorista de caminhão

1 vaga

Descrição da vaga: Motorista de caminhão varredeira. CNH D

Informações complementares: Empresa de Campinas-SP, prestando
serviços em Juiz de Fora - MG.

Contato para envio de currículos: carlos@tecnopav.com.br

------------------------------------------------------------
Motorista categoria D

1 vaga

Empresa: Desentupidora Milho Branco
RUA IVAN BATISTA DE OLIVEIRA 295, MILHO BRANCO, JUIZ DE FORA,
MG

Descrição da vaga: MOTORISTA CATEGORIA D. CURSO MOPP SERÁ UM
DIFERENCIAL. ESTE PROFISSIONAL IRÁ ATUAR NO TRANSPORTE DE
CARGA EM CAMINHÃO TANQUE.

Benefícios: Vale transporte e ticket alimentação (Após período de
experiência)

Contato para envio de currículos: ENVIAR CURRÍCULO PARA (32)

mailto:supervisao@conplusgestao.com.br
mailto:carlos@tecnopav.com.br


3221-4942 e EMAIL velozfosjf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Área de avaliação educacional - Administração Moodle

Cadastro reserva

Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 015/2023 - ÁREA DE
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – ADMINISTRAÇÃO MOODLE

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 22/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 40 horas semanais

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 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL –
ADMINISTRAÇÃO MOODLE.

Atribuições
a) Escrever códigos PHP com padrão, sempre de forma rápida e escalável;
b) Desenvolver e implementar novos recursos para simplificar
procedimentos relacionados e ferramentas, se necessário;
c) Gerenciar plataforma LMS Moodle com rotinas de boa organização de
conteúdos e controle de alunos e professores.

Requisitos obrigatórios:

mailto:velozfosjf@gmail.com


a) Graduação em Ciência da Computação, Ciências Exatas, Engenharia ou
áreas afins.
b) Disponibilidade de viagem.

Requisitos desejáveis:
a) Experiência comprovada em desenvolvimento de softwares ;
b) Experiência na Educação a Distância (EAD);
c) Compreensão da plataforma de LMS de código aberto: Moodle;
d) Conhecimento em desenvolvimento de softwares em PHP
e) Conhecimento de tecnologias web: HTML, CSS, JavaScript;
f) Bom conhecimento de bancos de dados MariaDB, para criação de
relatórios;
g) Habilidades na utilização do pacote Office.

Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde

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

------------------------------------------------------------
Empregada doméstica

1 vaga

Olegário Maciel, 769

Descrição da vaga: Procura-se profissional que saiba cozinhar bem, lavar,
passar e faxinar. Necessário experiência de, no mínimo, dois anos como

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos


doméstica. Morar próximo ao Bosque Imperial será um diferencial.

Salário: R$ 1500,00

Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: maryhelp.centrojf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Gerente comercial

1 vaga

Descrição da vaga: Gestão da equipe comercial - projetistas e processos;
captar e criar estratégias comerciais para o alcance de metas; elaboração
de diretrizes para prospecção e fidelização de clientes; marketing;
acompanhamento de metas; atendimento e abordagem de clientes;
prestar informações técnicas sobre o portfólio de produtos; atuar na
finalização de contratos e acompanhamento de pós-vendas.

Salário: R$ 2500,00 (Fixo) + Comissão

Benefícios: Vale transporte e plano odontológico

Informações complementares: Pré-Requisitos
Ensino Superior Completo (desejável); Carteira de Habilitação;
Experiência anterior na área comercial; Conhecer pacote office e mídias
digitais.

Contato para envio de currículos:
abrahaoconsultoriacurriculos@gmail.com

mailto:maryhelp.centrojf@gmail.com


------------------------------------------------------------
Estágio comercial

1 vaga

Empresa: Recruta Talentos
Distrito Industrial, Juiz de Fora – MG

Descrição da vaga: Atuação na área comercial na criação de relatórios de
vendas e relatórios de acompanhamentos metodológicos. Apoio
telefônico em momentos de pico de ligações.

Salário: R$ 650,00

Benefícios: Vale transporte e seguro de vida

Contato para envio de currículos: (32)9 8506-2928

------------------------------------------------------------
Cozinheiro

1 vaga

Descrição da vaga: Produção e preparo do bar

Salário: Da classe

Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: curriculo.garagem@gmail.com

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



Operador de roçadeira
1 vaga

Empresa: Serv San Saneamento Técnico e Comércio LTDA
Estr. do Caracol, 595 - Juiz de Fora, MG, 36092-009 (Distrito Industrial)

Descrição da vaga: Função: OPERADOR DE ROÇADEIRA ; HORÁRIO:
07:00-17:00 SEGUNDA A QUINTA, 07:00-16:00 SEXTA (TRABALHO DE
SEGUNDA A SEXTA); Não é necessário CNH.

Benefícios: Vale alimentação, transporte feito pela empresa em carro
particular, plano de saúde, salário + adicional de insalubridade.

Informações complementares: Preferência por candidatos que residem
na Zona Norte de Juiz de Fora; Necessário experiência como operador de
roçadeira.

Contato para envio de currículos: (32) 99942-6817 WhatsApp

------------------------------------------------------------
Doméstica

1 vaga

Descrição da vaga: Procura-se doméstica, com experiência comprovada
na carteira e com referências, para trabalhar de segunda a sexta no
bairro São Pedro. Necessário ter, no mínimo, três anos trabalhados em
uma única casa. Necessário saber cozinhar e fazer todos os serviços
domésticos. Carteira assinada e todos direitos trabalhistas serão pagos.

Salário: R$ 1320,00



Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: fabi_ltoledo@hotmail.com

------------------------------------------------------------
Analista de departamento pessoal

1 vaga

Descrição da vaga: Será responsável pelas rotinas e processos
assegurando o perfeito cumprimento da legislação trabalhista para a
relação entre a empresa e o colaborador.

Responsabiliza-se por processos como:
Cálculo de folha de pagamento
Admissões
Rescisões
Cálculo de férias
Obrigações trabalhistas
Emissão e organização de documentações
Controle do ponto eletrônico e espelho de ponto.

O que buscamos
Formação em Administração ou Recursos Humanos e áreas afins;
Possuir boa experiência na função;
Domínio do pacote Office;
Experiência com o sistema Sênior será um diferencial.

Habilidades
Senso de urgência;
Ótimo relacionamento interpessoal;
Boa comunicação verbal e escrita;



Perfil analítico;
Proatividade;
Bom senso e empatia completam o perfil.

De forma presencial, no horário de 08:00 às 18:00 horas.

Benefícios: Vale transporte e plano odontológico

Contato para envio de currículos: selecao@hcmg.com.br

------------------------------------------------------------
Atendente/Balconista

2 vagas

Empresa: PCR Cafeteria LTDA
Avenida Itamar Franco, 3600 – Shopping Independência

Descrição da vaga: Preparo de bebidas à base de café, cappuccinos, sucos,
frapês, salgados, preparo de sanduíches. Limpeza e organização do
ambiente de trabalho, reposição de mercadorias, atendimento ao cliente.

Salário: R$ 1417,42

Benefícios: Vale transporte, lanche e gratificação

Contato para envio de currículos: pcrcafeterialtda@yahoo.com.br

------------------------------------------------------------
Estágio administrativo

3 vagas

mailto:selecao@hcmg.com.br
mailto:pcrcafeterialtda@yahoo.com.br


Empresa: Prefeitura de Juiz de Fora

Descrição da vaga: O estagiário atuará na Sala do Empreendedor
auxiliando o processo de formalização de MEI’s, execução de análise de
endereço (Consulta de viabilidade) e licenciamento de empresas no
portal da JUCEMG, além de processos integrados ao SEBRAE e demais
órgãos vinculados. Necessário ser aluno, do 5o período em diante, dos
cursos de Ciências Contábeis, Administração ou Economia.

Contato para envio de currículos: saladoempreendedorjf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Cozinheira (Cozinha industrial)

1 vaga

Empresa: Organizações Nutri de Refeições Coletivas
Avenida Barão do Rio Branco, 5001 - Graminha - Juiz de Fora (Refeitório
do Carrefour)

Descrição da vaga: Cozinheira com experiência em cozinha industrial.
Preparar alimentos que serão distribuídos localmente para cerca de 140
pessoas/dia. Escala de trabalho 12x36.

Salário: R$ 1400,00

Benefícios: Vale transporte, Plano de Saúde e Cesta básica. Refeição
realizada no local.

Contato para envio de currículos: restaurantejuizdefora@alibras.com.br

mailto:restaurantejuizdefora@alibras.com.br


------------------------------------------------------------
Auxiliar de cozinha

1 vaga

Empresa: Organizações Nutri de Refeições Coletivas
Avenida Barão do Rio Branco, 5001 - Graminha - Juiz de Fora (Refeitório
do Carrefour)

Descrição da vaga: Auxiliar de cozinha com experiência em cozinha
industrial. Preparar saladas e sobremesas, servir comensais e lavagem
de utensílios (pratos, talheres e bandejas). Horário de trabalho: segunda a
sábado 09:00 às 16:20h. Folga aos domingos.

Salário: R$ 1300,00

Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica, Plano de Saúde e Alimentação
no Local

Contato para envio de currículos: restaurantejuizdefora@alibras.com.br

------------------------------------------------------------
Operador de caminhão pipa

2 vagas

Empresa: Russel Serviços

Descrição da vaga: DIRIGIR EM UMA ZONA RURAL. HORÁRIO DE 07 ÀS
14HS. CARTEIRA D OU E COM CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA
ATUALIZADOS.

mailto:restaurantejuizdefora@alibras.com.br


Salário: R$ 2200,00

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

Contato para envio de currículos: (31)99106-7175

------------------------------------------------------------
Operador de caminhão basculante

4 vagas

Empresa: Russel

Descrição da vaga: DIRIGIR EM ZONA RURAL. CARTEIRA E OU D COM
CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA ATUALIZADO.

Salário: R$ 2200,00

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

Contato para envio de currículos: (31)99106-7175

------------------------------------------------------------
Operador de caminhão de comboio

2 vagas

Empresa: Russel

Descrição da vaga: DIRIGIR EM ZONA RURAL. HORÁRIO DE 07 ÀS 14HS
SEG A SEXTA



Salário: R$ 2200,00

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

Contato para envio de currículos: (31)99106-7175

------------------------------------------------------------
Vendedor externo

35 vagas

Descrição da vaga: -VENDEDOR EXTERNO:

- Responsabilidades:

Cumprir a política de atendimento aos clientes.

- Efetuar roteiro de visitas efetivando vendas e influenciando geração de
pedidos.

- Manter cadastros dos clientes atualizados.

- Cumprir metas estabelecidas.
Horário: 9:00 às 18:00
CONTRATAÇÃO IMEDIATA

Salário: R$ 1500,00

Benefícios: Vale transporte, comissão e VL



Informações complementares: Somente pessoas que realmente querem
trabalhar e tem compromisso, sabe lidar com metas diárias.

Contato para envio de currículos: eliezercosvalgo@gmail.com

------------------------------------------------------------
Cabeleireiro

1 vaga

Empresa: LJ Consultoria

Descrição da vaga: Vaga para cabeleireiro com experiência. Irá lidar com
procedimentos em geral, escovas, químicas, descoloração. Não
necessário CNH.

Informações complementares: Desejável experiência na área, habilidade
com aplicação de química e curso concluído.

Contato para envio de currículos: rh.ljconsultoria@gmail.com

------------------------------------------------------------
Operador polivalente da indústria têxtil

15 vagas

Descrição da vaga: Procura-se operador polivalente da indústria têxtil.
Vaga pode ser preenchida por PCD. Horário de segunda a sábado das
13:40h às 22h ou 22h às 05:20h

Salário: R$ 1354,47 + Insalubridade (R$ 260,40)

mailto:eliezercosvalgo@gmail.com
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Benefícios: Ticket Alimentação (R$187,35 ) + Plano de Saúde e
Odontológico + Ônibus Fretado.

 Contato para envio de currículos: curriculo@sjetextil.com.br

------------------------------------------------------------
Operador de caldeira

1 vaga

Descrição da vaga: Procura-se operador de caldeira. Vaga pode ser
preenchida por PCD. Horário de segunda a sábado das 13:40h às 22h.

Salário: R$ 1356,47 + Insalubridade (R$ 242,20)

Benefícios: Ticket Alimentação (R$187,35 ) + Plano de Saúde e
Odontológico + Ônibus Fretado + Curso NR-13

Informações complementares: Curso NR-13 será um diferencial

Contato para envio de currículos: currículo@sjetextil.com.br

------------------------------------------------------------
Baldeador de lenha

1 vaga

Descrição da vaga: Procura-se baldeador de lenha. Vaga pode ser
preenchida por PCD. Horário de segunda a sexta das 07h às 16h e sábados
das 07h às 11h.

Salário: R$ 1356, 47 + Insalubridade (R$ 260,40)

mailto:curriculo@sjetextil.com.br


Benefícios: Ticket Alimentação (R$187,35 ) + Plano de Saúde e
Odontológico + Ônibus Fretado.

Contato para envio de currículos: currículo@sjetextil.com.br

------------------------------------------------------------
Estágio em arquitetura

1 vaga

Empresa: Ibitipoca Reserva Ambiental – Ibiti Projeto
Vila do Mongol, Vila Duarte – MG

Descrição da vaga: Área e especialização profissional: Arquitetura,
Decoração, Design - Arquitetura, Urbanismo;
Nível hierárquico: Estagiário;
Local de trabalho: Lima Duarte, MG;
Regime de contratação de tipo Estágio;
Jornada Período Integral;
Modelo de Trabalho: Híbrido.

Descrição:
O Estagiário de Arquitetura selecionado trabalhará em estreita
colaboração com a equipe de arquitetos e engenheiros, auxiliando-os em
tarefas relacionadas à sua especialidade. O estágio será realizado em
uma reserva ambiental e hotelaria de alto padrão, com a construção de
diferentes edificações, incluindo galpões, casas e diferentes conceitos
rústicos.

Principais Responsabilidades:



Acompanhar e supervisionar o andamento de obras, garantindo que o
projeto esteja sendo executado de acordo com as especificações do
cliente e do arquiteto responsável;
Realizar desenhos e detalhamentos técnicos de móveis e elementos de
interiores, utilizando ferramentas como AutoCAD, SketchUp, Revit, entre
outros;
Elaborar desenhos 3D de projetos arquitetônicos e de interiores;
Realizar renderizações dos projetos arquitetônicos em software
especializado, como V-Ray e Lumion;
Auxiliar na elaboração de relatórios e documentação técnica para o
acompanhamento da obra;
Participar de reuniões com a equipe de arquitetos, engenheiros e demais
envolvidos no projeto.

Requisitos:
Estudante de Arquitetura, cursando a partir do 4º período;
Conhecimentos em softwares de desenho técnico e modelagem 3D, como
AutoCAD, SketchUp e Revit;
Conhecimento em renderização de projetos arquitetônicos, em softwares
como V-Ray e Lumion;
Conhecimento básico em normas técnicas e legislação de construção;
Disponibilidade para trabalhar em uma reserva ambiental 2x por semana
+ home office;
Habilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação oral e escrita.

Contato para envio de currículos: psicologia@ibiti.com

------------------------------------------------------------
Estágio em engenharia da produção

1 vaga

mailto:psicologia@ibiti.com


Empresa: Ibitipoca Reserva Ambiental – Ibiti Projeto
Vila do Mongol, Lima Duarte – MG

Descrição da vaga: Área e especialização profissional: Engenharia -
Engenharia Industrial, Produção;
Nível hierárquico: Estagiário;
Local de trabalho: Lima Duarte, MG;
Regime de contratação de tipo Estágio;
Jornada Período Integral;
Modelo de Trabalho: Híbrido.

Descrição:
O Estagiário de Engenharia de Produção será responsável por auxiliar a
equipe de engenharia na criação de processos, cotação de compras de
material de obra e planejamento e controle financeiro, trabalhando em
estreita colaboração com a equipe de engenheiros e arquitetos. O estágio
será realizado em uma reserva ambiental e hotelaria, com a construção
de diferentes edificações, incluindo galpões, casas e diferentes conceitos
no empreendimento.

Principais Responsabilidades:
Auxiliar na criação de processos e procedimentos para a execução de
projetos de engenharia;
Realizar cotações de materiais e equipamentos para a obra, buscando o
melhor custo-benefício;
Acompanhar o planejamento financeiro dos projetos de engenharia,
elaborando relatórios de acompanhamento;
Auxiliar na elaboração de orçamentos e controle de custos dos projetos;
Participar de reuniões com a equipe de engenharia e arquitetura para
discutir as necessidades e requisitos do projeto.



Requisitos:
Estudante de Engenharia de Produção, cursando a partir do 4º período;
Conhecimento em processos e procedimentos de engenharia;
Conhecimento em cotação de materiais e equipamentos;
Conhecimento em planejamento financeiro e controle de custos;
Disponibilidade para trabalhar em uma reserva ambiental 2x por semana
+ homeoffice;
Habilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação oral e escrita;

Contato para envio de currículos: psicologia@ibiti.com

------------------------------------------------------------
Garçom

1 vaga

Descrição da vaga: Garçom para atendimento noturno em bar.

Salário: Da classe

Contato para envio de currículos: (32)3512-6577

------------------------------------------------------------
Vendedora de Shopping

3 vagas

Descrição da vaga: Vaga de vendedora de shopping.
Segmento de moda íntima.
Disponibilidade para trabalhar domingos e feriados
Buscamos uma pessoa proativa, com boa convivência em equipe e que

mailto:psicologia@ibiti.com


goste de moda.

Benefícios: Vale transporte, assistência odontológica e comissões

Contato para envio de currículos: bellarendajf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Cozinheiro

3 vagas

Empresa: Total Alimentação S/A
Rua Doutor Milton Ladeira, 501 – Milho Branco

Descrição da vaga: Coordenar a ajuda dos auxiliares no preparo dos
alimentos; Utilizar os EPIs; Pré-preparo de alimentos: descongelar
alimentos, higienizar alimentos, limpar carnes, aves, pescados e
verduras, desossar carnes, aves e pescados; proporcionar alimentos,
marinar carnes, aves e pescados,e elaborar massas e caldos; Preparação
de alimentos: temperar de acordo com o método de cocção,controlar
tempo de cozimento, aquecer alimentos avaliar sabor, cor e textura dos
alimentos, preparar molhos; Finalização da preparação: montar
alimentos de acordo com o prato, decorar os pratos, encaminhar
alimentos para a rampa ou marmitex; Monitoramento da quantidade de
refeição a ser servida; Planejar rotina de trabalho e organizar os
utensílios na cozinha; Zelar pelos equipamentos e utensílios.
Participar da limpeza e escala de higienização da unidade.
Participar de montagem de marmita e reposição de rampa;
Participar de outras funções que envolvem a realização do objeto fim de
uma cozinha industrial, desde que não exija maior conhecimento ou
capacidade técnica do que é para o cargo contratado.



Salário: R$ 1779,64

Benefícios: VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL, CARTÃO
ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, PLANO DE SAÚDE E PLANO
ODONTOLOGICO.

Informações complementares: ATENÇÃO: comparecer no endereço para
entrevista
Av Olegário Maciel N 1320, Juiz de fora
Dia:06/05/2023
Horário: 09:00 as 11:30

Contato para envio de currículos:
recrutamento@totalalimentacao.com.br

------------------------------------------------------------
Estágio em pesquisa de avaliação – Administração de dados

Cadastro reserva

Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 016/2023 - ESTAGIÁRIO
EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE DADOS

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 23/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 30 horas semanais

mailto:recrutamento@totalalimentacao.com.br


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 ESTAGIÁRIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DE
DADOS.

Atribuições
a) Apoiar a manutenção do Banco de Itens e Testes do CAEd (construção
de planilhas excel; conferência de materiais; operação dos sistemas de
informação utilizados pela equipe na elaboração de itens e construção de
testes);
b) Participar de reuniões de estudos para definição de padrões que
garantam a qualidade dos materiais elaborados pela equipe do Banco de
Itens e Testes do CAEd;
c) Elaborar materiais solicitados pela equipe de Banco de Itens e Testes
relacionados aos programas executados pelo CAEd.
d) Compilar e processar dados;
e) Ler, extrair, transformar, preparar e carregar dados em ferramentas e
estruturas selecionadas conforme necessário e solicitado;
f) Desenvolver consultas de banco de dados com SQL;.

Requisitos obrigatórios:

a) Ser aluno matriculado, no 5º período em diante, do curso de
Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de
Informação ou áreas afins.

Requisitos desejáveis:
a) Habilidades na utilização do pacote Office;
b) Conhecimento em SQL;
c) Capacidade analítica e pensamento crítico;



d) Capacidade de trabalhar em equipe;
e) Capacidade de adaptação a mudanças;
f) Boa fluência verbal;
g) Organização;
h) Proatividade.

Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

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

------------------------------------------------------------
Estágio em pesquisa de avaliação – Editoração

Cadastro reserva

Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 017/2023 - ESTAGIÁRIO
EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - EDITORAÇÃO

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 23/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 30 horas semanais

O CAEd/UFJF está com vagas abertas para Processo Seletivo com vista à
formação de cadastro de reserva destinado à composição de seu quadro

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos


de ESTAGIÁRIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - EDITORAÇÃO.

Atribuições
a) Apoiar a manutenção do Banco de Itens e Testes do CAEd (construção
de planilhas excel; conferência de materiais; operação dos sistemas de
informação utilizados pela equipe na elaboração de itens e construção de
testes);
b) Participar de reuniões de estudos para definição de padrões que
garantam a qualidade dos materiais elaborados pela equipe do Banco de
Itens e Testes do CAEd;
c) Elaborar materiais solicitados pela equipe de Banco de Itens e Testes
relacionados aos programas executados pelo CAEd.
d) Desenvolver atividades de diagramação de textos, edição e vetorização
de imagens, fechamento e manipulação de arquivos;
e) Desenvolver atividades para publicação de itens e testes nas
plataformas dos projetos do CAEd.

Requisitos obrigatórios:

a) Ser aluno matriculado, no 5º período em diante, do curso de
Comunicação, Artes ou Design
Gráfico.
Requisitos desejáveis:
a) Habilidades na utilização do pacote Office;
b) Conhecimento dos softwares CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe XD,
Photoshop e Illustrator;
c) Capacidade de trabalhar em equipe;
d) Capacidade de adaptação a mudanças;
e) Boa fluência verbal;
f) Organização;
g) Proatividade.



Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

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

------------------------------------------------------------
Estágio em pesquisa de avaliação – Letras

Cadastro reserva

Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 019/2023 - ESTAGIÁRIO
EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - LETRAS

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 23/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 30 horas semanais

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 ESTAGIÁRIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - LETRAS.

Atribuições

a) Apoiar a manutenção do Banco de Itens e Testes do CAEd (construção
de planilhas Excel; conferência de materiais; operação dos sistemas de
informação utilizados pela equipe na elaboração de itens e construção de

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos


testes);
b) Participar de reuniões de estudos para definição de padrões que
garantam a qualidade dos materiais elaborados pela equipe do Banco de
Itens e Testes do CAEd;
c) Elaborar materiais solicitados pela equipe de Banco de Itens e Testes
relacionados aos programas executados pelo CAEd.

Requisitos obrigatórios:

a) Ser aluno matriculado, no 5º período em diante, do curso de LETRAS.

Requisitos desejáveis:
a) Habilidades na utilização do pacote Office;
b) Capacidade de trabalhar em equipe;
c) Capacidade de adaptação a mudanças;
d) Boa fluência verbal;
e) Organização;
f) Proatividade.

Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

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

------------------------------------------------------------
Estágio em pesquisa de avaliação – Matemática

Cadastro reserva

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos


Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 020/2023 - ESTAGIÁRIO
EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - MATEMÁTICA

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 23/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 30 horas semanais

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 ESTAGIÁRIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - MATEMÁTICA.

Atribuições

a) Apoiar a manutenção do Banco de Itens e Testes do CAEd (construção
de planilhas Excel; conferência de materiais; operação dos sistemas de
informação utilizados pela equipe na elaboração de itens e construção de
testes);
b) Participar de reuniões de estudos para definição de padrões que
garantam a qualidade dos materiais elaborados pela equipe do Banco de
Itens e Testes do CAEd;
c) Elaborar materiais solicitados pela equipe de Banco de Itens e Testes
relacionados aos programas executados pelo CAEd.

Requisitos obrigatórios:

a) Ser aluno matriculado, no 5º período em diante, do curso de
MATEMÁTICA.



Requisitos desejáveis:
a) Habilidades na utilização do pacote Office;
b) Capacidade de trabalhar em equipe;
c) Capacidade de adaptação a mudanças;
d) Boa fluência verbal;
e) Organização;
f) Proatividade.

Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

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

------------------------------------------------------------
Estágio em pesquisa de avaliação – Pedagogia

Cadastro reserva

Empresa: Fundação CAed

Descrição da vaga: Edital Processo Seletivo Nº 021/2023 - ESTAGIÁRIO
EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - PEDAGOGIA

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos

Inscrições até dia 23/05/2023, às 12:00 horas no link acima.

Modalidade de trabalho: Presencial – 30 horas semanais

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos


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 ESTAGIÁRIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO - PEDAGOGIA.

Atribuições

a) Apoiar a manutenção do Banco de Itens e Testes do CAEd (construção
de planilhas Excel; conferência de materiais; operação dos sistemas de
informação utilizados pela equipe na elaboração de itens e construção de
testes);
b) Participar de reuniões de estudos para definição de padrões que
garantam a qualidade dos materiais elaborados pela equipe do Banco de
Itens e Testes do CAEd;
c) Elaborar materiais solicitados pela equipe de Banco de Itens e Testes
relacionados aos programas executados pelo CAEd;
d) Apoiar a elaboração e a revisão dos materiais de divulgação de
resultados (apresentações em PPT, revistas e relatórios, materiais de
oficinas e cursos);
e) Participar de reuniões de estudos sobre as atividades de divulgação de
resultados e de desenvolvimento profissional.
Requisitos obrigatórios:

a) Ser aluno matriculado, no 5º período em diante, do curso de
PEDAGOGIA.

Requisitos desejáveis:
a) Habilidades na utilização do pacote Office;
b) Capacidade de trabalhar em equipe;
c) Capacidade de adaptação a mudanças;
d) Boa fluência verbal;



e) Organização;
f) Proatividade.

Venha fazer parte deste projeto junto com a Equipe CAEd!

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

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

------------------------------------------------------------
Pizzaiolo

1 vaga

Descrição da vaga: Experiência como pizzaiolo. Responsável pela
preparação das massas, molhos, porcionamento dos recheios e
atendimento aos pedidos delivery
Terça a Domingo das 16:00 às 00:20 hs

Salário: R$ 1658,96

Benefícios: Vale transporte, alimentação no local, prêmio taxa de serviço
e prêmio assiduidade.

Contato para envio de currículos: maurocavaca21@gmail.com

------------------------------------------------------------
Barista
2 vagas

Descrição da vaga: Barista responsável pela área da cafeteria, montagem

http://fundacaocaed.org.br/#!/processoseletivos
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de cafés, tortas, sobremesas e atendimento ao publico. 01 Vaga diurna -
das 10:00 às 18:20hs - 01 vaga noturna - das 16;00 às 00:20 hs –

Salário: R$ 1417,42

Benefícios: Vale transporte, alimentação no local, prêmio de vendas,
prêmio por assiduidade e taxa de serviço

Contato para envio de currículos: maurocavaca21@gmail.com

------------------------------------------------------------
Empregada doméstica

1 vaga

Descrição da vaga: PROFISSIONAL QUE SAIBA PREPARAR REFEIÇÕES,
QUE CUIDA DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA, LAVA E PASSA
ROUPAS, CONFORME ORIENTAÇÕES RECEBIDAS.
Horário de trabalho: De segunda á sexta das 08hs ás 17hs
Local: Spina Ville

Salário: R$ 1500,00

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Morar próximo ao Spina Ville será um
diferencial.

Contato para envio de currículos: (32) 9 870272-59

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

mailto:maurocavaca21@gmail.com


Auxiliar de serviços gerais
2 vagas

Empresa: Facility Service
Avenida Brasil – Bairro Mariano Procópio

Descrição da vaga: Limpeza Geral. Horário: 12:00 as 22:52. Escala
intermitente com dias fixos: sábado, domingo e feriado.

Salário: Diária de R$ 80,00 + hora extra

Benefícios: Duas passagens diárias e vale alimentação de R$ 26,14 por dia
trabalhado.

Contato para envio de currículos: Whatsapp 31 996979573, e-mail
rh@facilitymg.com.br

------------------------------------------------------------
Vendedora de loja de roupas

2 vagas

Descrição da vaga: Ter experiência em comércio de roupas femininas e
acessórios

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Necessário ter experiência e carta de
referência

Contato para envio de currículos: dudasantiago73@gmail.com

mailto:dudasantiago73@gmail.com


------------------------------------------------------------
Costureira

2 vagas

Descrição da vaga: Procura-se costureira. Vaga pode ser preenchida por
PCD. Horário de trabalho: de segunda a sábado das 13:40 às 22:00.

Salário: R$ 1356,47 + Insalubridade (R$ 260,40)

Benefícios: Ticket Alimentação (R$187,35 ) + Plano de Saúde e
Odontológico + Ônibus Fretado.

Contato para envio de currículos: currículo@sjetextil.com.br

------------------------------------------------------------
Supervisor de operações

1 vaga

Empresa: Total Alimentação S/A
Rua Olegário Maciel, 1320

Descrição da vaga: Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de
alimentação e nutrição; Estruturar e gerenciar serviços de atendimento
ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos; Qualificar
sua equipe de trabalho e prestar assistência nutrição comensal a
indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); efetuar controle
higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional;
atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas; organizar o local de
trabalho. Em unidades acima de 1101 refeições dia e possuindo acima 26



funcionários.
Participar da limpeza e escala de higienização da unidade.
Participar de montagem de marmita e reposição de rampa;
Participar de outras funções que envolvem a realização do objeto fim de
uma cozinha industrial, desde que não exija maior conhecimento ou
capacidade técnica do que é para o cargo contratado.

Salário: R$ 4720,91

Benefícios: Vale transporte, plano odontológico, seguro de vida,cesta
básica e alimentação no local.

Informações complementares: OBS: O endereço acima será para as
entrevistas , os candidatos que passarem na entrevista irá trabalhar no
seguinte endereço: Rua Dr Milton Ladeira, N 501 Bairro Milho Branco,
cidade Juiz de Fora/MG CEP: 36.083-020

Contato para envio de currículos:
recrutamento@totalalimentacao.com.br

------------------------------------------------------------
Planejamento/Estoque

1 vaga

Empresa: Total Alimentação S/A
Rua Olegário Maciel, 1320

Descrição da vaga: Recepciona a entrada de mercadorias do estoque e
confronta com a Nota Fiscal; Organiza as mercadorias no estoque,
“primeiro que entra, primeiro que sai”; Realiza limpeza do estoque e

mailto:recrutamento@totalalimentacao.com.br


identificação de mercadorias; controla a saída de mercadorias do estoque;
Elabora inventário do estoque; Utiliza os equipamentos de proteção
segurança; Executa outras tarefas correlatas a sua função.
Participar da limpeza e escala de higienização da unidade.
Participar de montagem de marmita e reposição de rampa;
Participar de outras funções que envolvem a realização do objeto fim de
uma cozinha industrial, desde que não exija maior conhecimento ou
capacidade técnica do que é para o cargo contratado.

Salário: 3194,85

Benefícios: VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL, CESTA
BÁSICA, SEGURO DE VIDA, PLANO ODONTOLÓGICO

Informações complementares: OBS: O endereço acima será para as
entrevistas , os candidatos que passarem na entrevista irá trabalhar no
seguinte endereço: Rua Dr Milton Ladeira, N 501 Bairro Milho Branco,
cidade Juiz de Fora/MG CEP: 36.083-020

Contato para envio de currículos:
recrutamento@totalalimentacao.com.br

------------------------------------------------------------
Gerente de produção

5 vagas

Empresa: Total Alimentação S/A
Rua Olegário Maciel, 1320

Descrição da vaga: Coordenar e distribuir as atividades administrativas e

mailto:recrutamento@totalalimentacao.com.br


operacionais da unidade, compreendendo as diversas micro áreas,
orientando na preparação das refeições, atendimento aos comensais, etc.
Coordenar recebimento, estocagem e acondicionamento das
matérias-primas, descartáveis, produtos de limpeza, entre outros,
acompanhando os níveis de estoque determinados.
Elabora relatórios demonstrativos diversos, apresentando as receitas e
despesas da unidade, numero de refeições, etc.
Administra o quadro de pessoal, zelando pelo asseio e limpeza dos
funcionários, bem como cumprimento de normas e rotinas da empresa.
Presta apoio e/ou elabora cardápios, nas preparações e atendimento aos
comensais, escolhendo pratos, combinações, guarnição com prato
principal, adequando o mesmo ao contrato.
Efetua o treinamento com funcionários, objetivando atender higiene na
manipulação de alimentos, higiene pessoal, cocção de determinados
pratos, etc.
Executa outras tarefas correlatas, conforme solicitado pela supervisão.
Efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de
educação nutricional;
Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas;
Organizar o local de trabalho e utilizar os equipamentos de proteção
individual;
Participar de outras funções que envolvem a realização do objeto fim de
uma cozinha industrial, desde que não exija maior conhecimento ou
capacidade técnica do que é para o cargo contratado.

Salário: R$ 2412,65

Benefícios: VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL, CESTA
BÁSICA, SEGURO DE VIDA, PLANO ODONTOLÓGICO

Informações complementares: OBS: O endereço acima será para as



entrevistas, os candidatos que passarem na entrevista irá trabalhar no
seguinte endereço: Rua Dr Milton Ladeira, N 501 Bairro Milho Branco,
cidade Juiz de Fora/MG CEP: 36.083-020

Contato para envio de currículos:
recrutamento@totalalimentacao.com.br

------------------------------------------------------------
Cozinheiro

10 vagas

Empresa: Total Alimentação S/A
Rua Olegário Maciel, 1320

Descrição da vaga: Utilizar os EPIs; Pré-preparo de alimentos:
descongelar alimentos, higienizar alimentos, limpar carnes, aves,
pescados e verduras, desossar carnes, aves e pescados; proporcionar
alimentos, marinar carnes, aves e pescados e elaborar massas e caldos;
Preparação de alimentos: temperar de acordo com o método de
cocção,controlar tempo de cozimento, aquecer alimentos avaliar sabor,
cor e textura dos alimentos, preparar molhos; Finalização da preparação:
montar alimentos de acordo com o prato, decorar os pratos, encaminhar
alimentos para a rampa ou marmitex; Monitoramento da quantidade de
refeição a ser servida; Planejar rotina de trabalho e organizar os
utensílios na cozinha; Zelar pelos equipamentos e utensílios.

Salário: R$ 1779,64

Benefícios: VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NO LOCAL, CESTA
BÁSICA, SEGURO DE VIDA, PLANO ODONTOLÓGICO

mailto:recrutamento@totalalimentacao.com.br


Informações complementares: OBS: O endereço acima será para as
entrevistas, os candidatos que passarem na entrevista irá trabalhar no
seguinte endereço: Rua Dr Milton Ladeira, N 501 Bairro Milho Branco,
cidade Juiz de Fora/MG CEP: 36.083-020

Contato para envio de currículos:
recrutamento@totalalimentacao.com.br

------------------------------------------------------------
Atendente de loja

2 vagas

Empresa: UPA Farma Drogaria
Av Ibitiguaia, 975 - Santa Luzia

Descrição da vaga: Atendimento do Balcão(perfumaria e medicamentos),
televendas, caixa, recepção de mercadorias, limpeza, organização,
reposição. O atendente cuida da manutenção da seção sob sua
responsabilidade, mantendo devidamente organizada, limpa, abastecida,
precificada e com os produtos dentro do prazo de validade.

Horário: De Segunda a sábado de 12:30 às 21:00; domingo de 09 às 15h;
feriados meio período. Uma folga na semana e um domingo no mês

Benefícios: Vale Farmácia e Vale transporte

Contato para envio de currículos: upafarma16@gmail.com

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

mailto:recrutamento@totalalimentacao.com.br
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Vistoriador de automóveis
1 vaga

Descrição da vaga: Executar vistoria cautelar em veículos, avaliando a
mecânica, estrutura, pintura e documentação.
Necessário ter conhecimento em avaliação de veículos quanto a
integridade estrutural e mecânica.
Trabalho de segunda a sábado (44 horas semanais).

Salário: R$ 1500,00

Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: rleocad@hotmail.com

------------------------------------------------------------
Técnico em saúde bucal

1 vaga

Descrição da vaga: Precisa-se de profissional que saiba auxiliar no
serviço de radiologia odontológica.

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: CRO deve estar ativo.

Contato para envio de currículos: marcialn32@gmail.com

------------------------------------------------------------
Vendedor externo PAP

mailto:rleocad@hotmail.com


5 vagas

Empresa: Visão MG Telecom
Rua Henrique Dias, 625 – Benfica

Descrição da vaga: Vendedor externo porta a porta para venda de
produto oi fibra. Segunda a sexta 12h às 20h e sábado de 9 às 13h. Vaga
para vendedor e líder. Necessário CHN B.

Salário: R$ 1440,00

Benefícios: Bônus por meta alcançada, lanche na empresa e convênio
com faculdade.

Contato para envio de currículos: visaomgtelecom@gmail.com /32
32502050

------------------------------------------------------------
Consultor de vendas

1 vaga

Empresa: Autoprotect
Centro – Juiz de Fora

Descrição da vaga: Atendimento ao público, vendas de proteção veicular,
prospecção, divulgação em rede social, disponibilidade de horário. CNH
AB

Benefícios: Salário da classe + comissão



Contato para envio de currículos: sicarjf@hotmail.com

------------------------------------------------------------
Serviços gerais

1 vaga

Descrição da vaga: Requisitos:
Escolaridade desejável: Ensino Fundamental
Experiência mínima de 6 meses
Interessados encaminhar currículo até 11/04/23

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Carga horária de 4 horas por dia.

Contato para envio de currículos: izabelbarra940@gmail

------------------------------------------------------------
Gerente de loja

1 vaga

Empresa: Toron Sports

Descrição da vaga: Precisa-se de gerente de loja.
.
Benefícios: Salário da classe + bonificação/metas + vale transporte

Contato para envio de currículos: mkttoronsports@gmail.com.
Aceitamos apenas currículos com foto e experiência com comércio.

mailto:sicarjf@hotmail.com
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------------------------------------------------------------
Vendedora líder

1 vaga

Descrição da vaga: Missão do Cargo
Responsável pela abertura de loja, atendimento ao cliente presencial e
online, por auxiliar na criação de conteúdo para as redes sociais e
acompanhar as interações dos clientes e fazer a demonstração de
produtos. É responsável por garantir a organização e limpeza da loja, pelo
recebimento e conferência de mercadorias. Deverá realizar busca ativa
de clientes e ações de pós venda, assim como fazer ações de fidelização
dos mesmos. Será responsável por atividades administrativas da loja.

O que buscamos

Pessoa simpática e pró-ativa, com iniciativa e energia para fazer
diferença no time e nos resultados. Que busque alternativas e traga
idéias para fidelizar o público alvo. Alguém que valorize pelo bom
atendimento, atenção ao cliente, que tenha prontidão, agilidade e
disponibilidade.

Requisitos

Ensino médio completo;
Familiaridade com sistemas;
Boa Comunicação;
Técnicas de Vendas;
Experiência como vendedor de varejo;
Excel Básico;
Noções de Redes Sociais.



Informações complementares

Regime de contratação: CLT;
Remuneração: Salário do Comércio + gratificação + Comissão;
Vale Transporte;
Horário de trabalho: Segunda à Sexta - 09:00 às 18:30 | Sábado - 09:00 às
14:00

Contato para envio de currículos:
https://grupolarch.solides.jobs/vacancies/233419

------------------------------------------------------------
Serviços administrativos (PCD) – Banco de talentos

25 vagas

Empresa: G3 Construção Pesada LTDA

Descrição da vaga: Organização de documentos, controle de e-mails,
atendimento
interno e outras atividades pertinentes ao setor.

Benefícios: Vale transporte e vale alimentação

Contato para envio de currículos: curriculos@g3cp.com.br

------------------------------------------------------------
Gerente de loja

1 vaga

Descrição da vaga: Gestão completa da loja, incluindo pessoas, processos

https://grupolarch.solides.jobs/vacancies/233419
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e produtos; Gestão de resultados e indicadores de desempenho; Controle
de inventários e perdas da loja; Realizar reuniões mensais de resultados
com a equipe. Executar os processos e direcionamento da empresa.

Ensino médio completo;
Ensino Superior será um diferencial;
Experiência comprovada de no mínimo 01 ano na função;
Pacote Office intermediário.

Salário: Enviar pretensão salarial

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Consultoria de RH assessorando cliente
do comércio varejista

Contato para envio de currículos: quiaisconsultoriaderh@gmail.com

------------------------------------------------------------
Estágio em administração

1 vaga

Empresa: MAM Construtora LTDA

Descrição da vaga: AUXILIAR O SETOR ADMINISTRATIVO DA
EMPRESA. HORÁRIO 14 ÀS 18:00 SEGUNDA À SEXTA . NÃO É
NECESSÁRIO CNH.

Contato para envio de currículos: marco.sr.mg@gmail.com
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------------------------------------------------------------
Mecânico de máquinas

1 vaga

Descrição da vaga: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ( ROÇADEIRAS,
MOTOSSERRAS, SOPRADORES, PODADORES), MOTORES 2 TEMPOS.
DIFERENCIAL: TER EXPERIÊNCIA NA ÁREA E/OU CURSO TÉCNICO.
HORÁRIO 08:00 AS 18:00 SÁBADO 08:30 AS 12:00.

Benefícios: Vale transporte

Contato para envio de currículos: bramec.rh@gmail.com

------------------------------------------------------------
Vendedora

1 vaga

Descrição da vaga: Consultora de vendas focada em resultado
Boas convivência em equipe que goste de moda.
Loja de moda íntima localizada no centro
Horário segunda a sexta de 09:00 às 18:00
Sábado de 09:00 às 13:00

Benefícios: Vale transporte, plano odontológico e comissão

Contato para envio de currículos: ligiaaraujomk@gmail.com

------------------------------------------------------------
Cozinheiro com experiência

1 vaga

mailto:bramec.rh@gmail.com
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Descrição da vaga: A pessoa contratada ficará à frente de um restaurante
self service no centro de Juiz de Fora. Será responsável pela produção
das comidas do buffet e por chefiar a cozinha.

Horário: 7hrs as 16hrs.
Uma folga na semana, um domingo no mês.

Benefícios: Salário da classe mais benefícios de acordo com o
“desenvolvimento profissional”; Vale transporte; Plano de saúde; Plano
odontológico; Comissão de 10%; Carteira assinada.

Contato para envio de currículos: 32988058274

------------------------------------------------------------
Educador Social (PCD)

3 vagas

Empresa: ADRA - Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistências Sudeste Brasileira

Descrição da vaga: Organizar o ambiente (espaço físico e atividades
adequadas para garantir a convivência na unidade; Cuidar da
alimentação, higiene e proteção; Atuar na mediação de conflitos entre os
usuários do serviço; Estabelecer rotina de participação em atividades
desenvolvidas nos serviços públicos e comunitários existentes no local;
Acompanhar nos serviços de saúde, educação
e outros serviços requeridos no cotidiano; Relacionar de forma afetiva
personalizada e individualizada com os usuários; Participar de reuniões,
treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de



trabalho; realizar outras tarefas correlatas.

Salário: R$ 1500,00

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida

Informações complementares: Vagas exclusivas para Pessoa com
deficiência (PCD)

Contato para envio de currículos: rh.adrajf@gmail.com

------------------------------------------------------------
Assistente de estoque

2 vagas

Descrição da vaga: ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE, RECEBIMENTO E
CONFERÊNCIA DE PRODUTOS. TER FACILIDADE PARA TRABALHAR EM
EQUIPE, BOA COMUNICAÇÃO E TER FACILIDADE PARA UTILIZAR
SISTEMA COMPUTADORIZADO. PRECISA TER CNH "B". CARGA
HORÁRIA: DE SEGUNDA A SÁBADO

Benefícios: VALE-TRANSPORTE E VALE-ALIMENTAÇÃO

Contato para envio de currículos: CURRICULUM-VAGAS@OUTLOOK.COM

------------------------------------------------------------
Assistente administrativo

1 vaga

Empresa: G3 Construção Pesada LTDA

mailto:rh.adrajf@gmail.com
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Descrição da vaga: Organização de documentos, Controle de e-mails,
Atendimento interno e outras atividades pertinentes ao setor. Horário:
Segunda- Feira a Quinta- Feira 08:00 às 18:00 e Sexta Feira 08:00 às 17:00.
A vaga pode ser preenchida por pessoa com deficiência. Não é
necessário CNH.

Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Ticket
Alimentação, Restaurante na empresa, Vale Transporte.

Contato para envio de currículos: (32) 99152-2717/
ester.azevedo@g3cp.com.br

------------------------------------------------------------
Analista TOTVS Protheus

1 vaga

Empresa: LBeB Consultores Associados
Rua Eliza de Araújo Braga, 125, Casa 01 - Bairro Industrial

Descrição da vaga: Competências desejáveis
Conhecimento em Regra Negócios dos Processos de Compras ,
Faturamento e Financeiro.
Conhecimento em sistemas ERP

Diferenciais
Conhecimento Linguagem Clipper ou C
Conhecimento sistema TOTVS PROTHEUS



Obrigatório
Disciplina com horários, planejamentos e cronogramas.
Boa interação com usuário
Bom desenvolvimento de trabalho em equipe

Benefícios: Benefícios Contratação CLT Salário R$ 1.904,14 Vale
alimentação 27,28 diário Vale transporte PLR Anual R$ 993,09

Informações complementares: Obrigatório informar
Formação Escolar/Acadêmica
Experiência / Empregos anteriores últimos 10 anos
Pretensão Salarial
Situação atual ( empregado ou desempregado )
Endereço

Contato para envio de currículos: Currículos serão avaliados
exclusivamente pelo email ALL@LBEB.COM.BR

------------------------------------------------------------
Representante comercial

5 vagas

Empresa: CVT Mix Distribuidora
Rua Padre Café, 166 – São Mateus

Descrição da vaga: Necessitamos de vendedores com experiência, que
atuem com vendas na região da Zona da Mata de Minas Gerais, que
tenham uma carteira de clientes ativas. Preferência para quem já atua
com outras empresas.

Contato para envio de currículos: cvt.distribuidora@cvtmix.com.br -



(32)99992-5990

------------------------------------------------------------
Estágio em administração e marketing

1 vaga

Empresa: World Estágios

Descrição da vaga: AUXILIAR EM PROCESSOS DA ÁREA COMERCIAL.

Salário: R$ 700,00

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Candidato deve estar matriculado e
cursando superior em Administração ou Marketing. Preferencialmente
pessoas que residam na Zona Norte.

Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com

------------------------------------------------------------
Estágio administração de empresas

2 vagas

Descrição da vaga: Auxiliar em rotinas da área comercial, prospecção e
qualificação de clientes, pós-venda e demais rotinas da área comercial da
empresa.

Salário: R$ 700,00

mailto:worldestagios@gmail.com


Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Aprovado deve estar matriculado em
curso superior de Administração de Empresas, entre o 2º e 6º períodos.
Ambos os sexos, não é exigido experiência prévia. Que resida
preferencialmente na Zona Norte de Juiz de Fora.

Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com

------------------------------------------------------------
Estágio Pedagogia

3 vagas

Descrição da vaga: Auxiliar professor regente em escola infantil, com
atividades pedagógicas e recreativas, para alunos nos anos iniciais da
educação (educação infantil)

Salário: R$ 600,00

Benefícios: Vale transporte

Informações complementares: Candidato deve estar matriculado em
curso superior de Pedagogia, entre o 2º e 6º períodos. Não é exigido
experiência prévia. Que resida preferencialmente na Zona Norte de Juiz
de Fora.

Contato para envio de currículos: worldestagios@gmail.com

------------------------------------------------------------
Estágio administrativo
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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

------------------------------------------------------------
Técnico em laboratório de informática

1 vaga

Empresa: UNICSUM
Avenida Presidente Itamar Franco, 3170 - São Mateus, Juiz de Fora – MG

Descrição da vaga: Requisitos para o Cargo: Curso superior ou Técnico
em Informática . Exige experiência no setor de informática e afins.

Atividades a serem desenvolvidas: Manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos de informática da unidade, configuração e reparos na
rede cabeada e WiFi, suporte aos alunos, professores e demais
funcionários da unidade.

Horário de trabalho: Segunda a sexta de 13:00 as 22:00 e sábado de 09:00
as 13:00.



Contato para envio de currículos: curriculos.unicsum@gmail.com

------------------------------------------------------------
Auxiliar de serviços gerais

1 vaga

Empresa: UNICSUM
Avenida Presidente Itamar Franco, 3170 - São Mateus, Juiz de Fora – MG

Descrição da vaga: Auxiliar no serviço de limpeza e manutenção da
instituição.
Horário de trabalho: Segunda a sexta: 12:40 às 21:40 e aos sábados de
09:00 às 13:00
Requisito: Ensino fundamental incompleto.

Contato para envio de currículos: curriculos.unicsum@gmail.com

------------------------------------------------------------
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.
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Salário: R$ 400,00

Benefícios: Ajuda de custo

Contato para envio de currículos: vagas@webcertificados.com.br


