
 

Oportunidades de Emprego 
 
 
Vaga: Auxiliar Fiscal  
*Para trabalhar em uma empresa de grande porte da área de calçados. 
Requisitos: Com experiência na área; 
Desejáveis: Graduado ou cursando Ciências Contábeis; 
Perfil: Proativo, dinâmico e bom trabalho em equipe; 
Horário de Trabalho : segunda à sexta, das 7h45 às 18h. 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Motorista/Entregador  
*Para trabalhar em uma empresa conhecida nacionalmente. 
Requisitos: Experiência mínima de um ano com entregas, habilitação profissional 
(D ou superior), disponibilidade de horário e para viagens; 
Desejáveis: Noções básicas de manutenção e vistoria de veículo. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Vaga: Vendedora 
*Para trabalhar em conceituada loja de Pisos e Revestimentos  
Requisitos: com experiência na área,  
Desejáveis: graduado em arquitetura como diferencial; ter CNH 
Perfil: Comunicativo, proativo e dinâmico; 
Horário de Trabalho : de Segunda à Sexta das 8h:30 às 17h , aos sábados das 9h 
às 13h. 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Assistente de DP  
*Para trabalhar em uma empresa conhecida nacionalmente. 
Requisitos: com experiência na área, graduado ou cursando administração ou 
Recursos Humanos; 
Perfil: proativo, dinâmico e bom trabalho em equipe; 
Horário de Trabalho : Segunda a Sexta das 8h às 18h:15, plantões aos sábados; 
* Disponibilidade para viagens. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Atendente de Restaurante Fast Food  
*Para trabalhar em uma Franquia reconhecida mundialmente. 
*Possibilidade de Plano de Carreira. 
Perfil: comunicativo, proativo e dinâmico; 
*Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
Vaga: Assistente Financeiro  
*Para trabalhar em uma rede de supermercado de Franca. 
Requisitos: com experiência na área, graduado ou cursando administração, 
Ciências Contábeis ou Economia, habilidade com cálculos e domínio do pacote 
Office; 
Perfil: proativo, dinâmico e bom trabalho em equipe; 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Vendedor Externo  
*Para trabalhar em uma conceituada rede de lojas de componentes para calçados. 
Requisitos:  desejável ter experiência em vendas e domínio do pacote Office; 
Perfil: comunicativo, proativo e dinâmico; 
Horário de Trabalho: de segunda à sexta das 7h30 às 18h; 
 
 
 
 
 
 
 

Os interessados devem enviar currículo para seleção@lazuliconsultoria.com.br  
No campo "Assunto", colocar o nome da vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

A divulgação de vagas de emprego/estágio oferecidas por terceiros é uma prestação 
de serviços do Uni-FACEF, para a comunidade. 

O Uni-FACEF não se responsabiliza pelas informações fornecidas pelas empresas 
contratantes. 


