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Oportunidade de Empregos 
 
 
Vaga: Encarregada administrativa 
Para trabalhar em uma conceituada loja de pisos e revestimentos. 
Requisitos: Experiência na área administrativa (compras/financeiro), gestão de 
equipes. Graduado ou cursando Administração, Ciências Econômicas ou 
cursos relacionados. 
Perfil: Liderança, proativo e comunicativo. 
Horário de Trabalho: de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e aos sábados 
das 9h às 13h. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Gerente de Produção 
Para trabalhar em uma conceituada fábrica de calçados femininos. 
Requisitos: Com experiência em gerenciamento de equipes e supervisão de 
atividades de produção. Graduado ou cursando (Superior ou Técnico) como 
diferencial. 
Horário de Trabalho: de segunda a sexta, das 6h às 17h30. 
Salário Fixo. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Assistente de DP 
Para trabalhar em uma empresa conhecida nacionalmente. 
Requisitos: Com experiência na área. Graduado ou cursando Administração 
ou cursos afins como diferencial. 
Horário de Trabalho: de segunda a sexta, das 8h às 18h15 e escalas aos 
sábados. 
Disponibilidade para viagens 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vaga: Auxiliar de TI 
Para trabalhar em uma rede de Supermercados de Franca 
Requisitos: Com experiência na área. Curso superior ou técnico em Sistemas 
de Informação ou TI. 
Perfil: Comunicativo, proativo e dinâmico. 
Horário de Trabalho: de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados das 
8h às 12h. 
 
_______________________________________________________________ 
 



 

Av. Major Nicácio, 2433 - São José – CEP 14.401-135 - Franca (SP) - (16) 3713-4688 / 3713-
4661 

Segunda a sexta-feira, das 8h00 às 14h00  |  estagios@facef.br  |  unifacef.com.br 

 

 
 
Vaga: Assistente de RH 
Para trabalhar em uma rede de Supermercados de Franca. 
Requisitos: Com experiência em rotinas de RH. Graduado ou cursando 
Psicologia ou Técnico em RH. Conhecimento em folha de pagamento e ponto 
eletrônico como diferencial. 
Perfil: Proativo, comunicativo e dinâmico. 
Horário de Trabalho: de segunda a sexta das 8h às 17h, e aos sábados das 
8h às 12h. 
 
 
Os interessados deverão encaminhar currículos para: 

selecao@lazuliconsultoria.com.br (Colocar o nome da vaga no Assunto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franca, 09 de junho de 2015. 

 

Setor de Estágios 

Profa. Marinês 

Assistente do setor: Murilo 

_______________________________________________________________ 

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. 
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