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Oportunidades de Emprego 

 

 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

Para trabalhar em uma indústria de cosméticos; 

Desejável experiência com manuseio de maquinário; 

Ensino médio completo; 

Perfil: proativo, ágil, discreto; 

Disponibilidade de horário e aos sábados; 

Salário: Fixo + benefício; 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 

 
 
GERENTE DE PRODUÇÃO 

Responsável por organizar e gerir toda a linha de produção e solucionar problemas relacionados; 

Gestão de equipe/conflitos; 

Com experiência na área; 

Formação superior em Engenharia de Produção ou Engenharia Química, como diferencial; 

Perfil: proativo, dinânmico, liderança, organizado; 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 
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SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 

Responsável por revisar toda a produção do seu setor; 

Para auxiliar a gerência no acompanhamento diário da produção; 

Com experiência; 

Graduado ou cursando (técnico ou superior) em Química Industrial ou Produção; 

Perfil: proativo, organizado, dinâmico, liderança; 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 
 

 

AUXILIAR DE CONTROLE DE PROCESSO 

Responsável por realizar e acompanhar o chek list da produção; 

Com experiência; 

Formação superior como diferencial; 

Perfil: proativo, dinâmico, organizado 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 
 

 

COMPRADOR 

Responsável por fazer cotação de novos fornecedores para melhor custo-benefício; 

Execução da compra de todo e qualquer material de consumo que a empresa necessite e acompanhamento da 
mesma; 

Com experiência; 

Formação superior ou técnica, como diferencial; 

Perfil: responsável, organizado, proativo; 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 
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FATURISTA 

Para trabalhar junto com a contabilidade com novas formas de faturamento e alterações para solucionar 
problemas e desenvolver novas formas de faturamento para melhor atender o setor comercial; 

Experiência na área; 

Desejável formação superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia; 

Perfil: criterioso, organizado, responsável, proativo 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 

 

FAXINEIRO (A) 

Responsável pela limpeza e organização da empresa; 

Desejável experiência em fábrica; 

Perfil: proativo, organizado, responsável, ágil; 

Disponibilidade de horário; 

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com  

 
PORTEIRO  

Responsável por controlar a entrada e saída dos funcionários auxiliando o RH referente à pontualidade dos 
mesmos;  

Com experiência;  

Perfil: proativo, organizado, fácil relacionamento, responsável;  

Disponibilidade de horário;  

Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com 
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