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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 

 

 

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 
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AUXILIAR DE CONTROLE DE PROCESSO 

Responsável por realizar e acompanhar o checklist da produção; 

Com experiência; 

Formação superior como diferencial; 

Perfil: proativo, dinâmico, organizado 

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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PROMOTORA DE VENDAS (TELEMARKETING)  

Para trabalhar com atendimento ativo e receptivo via e-mail, telefone, etc;  
Realizar negociação com clientes e elaborar orçamentos; fazer reativação de clientes inativos;  
Com experiência;  
Perfil: proativo, boa comunicação, responsável, bom relacionamento interpessoal;  
Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com  

 
SILKADOR  

Para trabalhar como Operador de máquina de Silk;  
Com experiência em fazer tela;  
Perfil: proativo, organizado, responsável  
Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com  

ABASTECEDOR  

Para realizar o abastecimento das máquinas da produção;  
Responsável pela lavagem e sanitização dos tambores e equipamentos necessários para o abastecimento;  
Desejável experiência na área;  
Disponibilidade para trabalhar à noite e aos sábados;  
Perfil: proativo, organizado, responsável;  
Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com  

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  

Responsável por colher notas fiscais no setor de Faturamento para a separação dos pedidos;  
Localizar os lotes e expedir, fazer a conferência dos pedidos montados a serem transportados;  
Com experiência na área;  
Disponibilidade de horário;  
Perfil: proativo, organizado, dinâmico, comunicativo;  
Interessados enviar currículo para: recrutamentoselecao.rh.h@gmail.com  
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