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CADASTRE SEU CURRÍCULO 

ANALISTA DE RH: Superior Completo, experiência na 
área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e 
disponibilidade para viajar. 
ANALISTA DE GESTÃO:  Ambos os sexos, possuir 
ensino superior completo ou cursando, experiência em 
compras de produtos e gestão. Ter atuado na indústria.  
AUXILIAR COMERCIAL: Feminina, possuir ensino 
médio completo, Experiência no ramo de lubrificantes, 
realizará vendas por telefone e - email. Freqüência: 
segunda a sexta com disponibilidade para realizar 
viagens e treinamentos na sede da empresa situada na 
região metropolitana de Curitiba.  
AUXILIAR DE COZINHA: feminino, possuir 
experiência na função, disponibilidade para trabalhar 
das 15h às 21h.  
AUXILIAR DE COZINHA - SUPERMERCADO: 
Feminino, possuir experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar no horário 12h00 às 
20h20. 
AUXILIAR DE COZINHA - SUPERMERCADO: 
Feminino, possuir experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar no horário 07h00 às 
15h20 ou 08h00 às 16h20. 
AUXILIAR DE COZINHA - SUPERMERCADO: 
Feminino, possuir experiência na função e 
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disponibilidade para trabalhar no horário 11h00 às 
19h00. 
AUXILIAR INDUSTRIAL PCD (pessoa com 
deficiência): Masculino, desejável ensino médio, irá 
trabalhar na linha de produção, manuseando tábuas de 
madeira, trabalho realizado em pé, desejável 
experiência.  
AUXILIAR DE LIMPEZA: Feminino, horário de  
segunda-feira a sábado das 6h às 14h e das 14h às 
22h, experiência comprovada em CTPS na função.  
CONSULTOR DE VENDAS: Ambos os sexos, possuir 
ensino médio completo, experiência comprovada em 
CTPS com vendas internas ou externas. Freqüência: 
segunda a sexta e sábados até meio dia. 
Preferencialmente possuir CNH B e veículo próprio.  
CONSULTOR DE VENDAS: Feminino, possuir ensino 
médio completo, experiência na função e 
disponibilidades de horários.  
COZINHEIRA CHEFE: Possuir ensino fundamental, 
experiência na função e disponibilidade de horários de 
segunda á sábado.  
COZINHEIRO: Possuir experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado.  
ELETROTÉCNICO: Masculino, possuir curso técnico 
completo em Eletrônica, Eletrotécnica e Eletromecânica 
e áreas afins, irá executar manutenção eletrônica e 
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elétrica, atuação na área de automação. Possuir 
disponibilidade para trabalhar em escala; inclusive 
sábados, domingos e feriados.  
ENGENHEIRO MECÂNICO: Masculino, possuir 
formação em Engenharia Mecânica, indispensável ampla 
experiência na função – montagem de máquinas. Irá 
executar, supervisionar projetos e equipe.  
ENGENHEIRO MECÂNICO/ENGENHEIRO TÊXTIL: 
Possuir formação completa, desejável com experiência 
na área têxtil. Cadastrando Currículos. 
MECÂNICO AGRICOLA: Possuir experiência com 
mecânica de tratores, implementos agrícolas e solda.  
NUTRICIONISTA: Possuir formação na área e 
experiência na função.  Cadastrando currículos. 
OPERADOR DE CARTÃO DE CRÉDITO: Possuir 
Ensino médio completo, experiência com vendas e 
metas e disponibilidade de horário.  
OPERADOR DE MAQUINAS I: Ambos os sexos, 
possuir ensino Médio completo, disponibilidade de 
horários (turnos), experiência na função, ter atuado na 
indústria. Indispensável ter atuado com medições 
(paquímetros, micrometro), desenhos industriais e 
leitura.  
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: Possuir 
ensino médio completo, CNH - E, experiência com trator 
ou pulverizador comprovada em carteira e 
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disponibilidade para residir em Reserva ou Teixeira 
Soares.  
SECRETARIA - ATENDENTE: feminino, horário de 
segunda-feira a sábado das 6h às 14h e das 14h às 
22h. Realizará atendimento ao público pessoalmente e 
por telefone. Experiência comprovada em CTPS na 
função. G 
TÉCNICO EM MICRO INFORMÁTICA: Masculino, 
possuir experiência em micro informática, redes e 
roteadores, cabeamento estruturado, SO Windows, 
backup, formatação, Microsoft Office – Instalação e 
configuração, vivência em Hardware e Software 
baseado em ambiente Windows.  
TÉCNICO DE EQUIPAMENTO DE ORDENHA -
CIDADE DE CASTRO: Masculino, necessário residir 
em CASTRO, possui curso técnico completo em 
Eletromecânica, Eletricista, Automação Industrial ou 
áreas afins. Indispensável CNH – B (experiência em 
rodovias). Disponibilidade de horários(viagens, plantão, 
treinamentos e outros). Diferencial ter atuado com 
equipamentos de refrigeração de leite ou ordenhas. 
Conhecimento avançado em informática. Experiência na 
área de atuação e instalação.  
TECNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: 
Masculino, possuir curso técnico completo em 
Eletromecânica ou áreas afins, experiência em 
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manutenção corretiva, preventiva, ter atuado na 
INDUSTRIA. Necessário ter conhecimento em CLP 
(Rockwell – Siemens), irá atuar em montagem de 
conjuntos e maquinas, realizar manutenção preventiva, 
corretiva, programação de trocas e outros. Possuir 
disponibilidade de horários.  
TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO: Ambos os sexos, 
possuir ensino médio completo, experiência 
comprovada em CTPS no ramo de panificação e 
confeitaria. Possuir CNH B, veículo próprio e 
disponibilidade para viagens. Trabalho de segunda a 
sexta.  
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PCD: 
Somente concorre a vaga PCD's – Pessoa com 
deficiência. Possuir formação técnica completa, 
experiência na função com elaboração de 
procedimentos de segurança, Implementar política de 
saúde e segurança no trabalho, ministrar diálogo de 
segurança para funcionários e integração de segurança, 
liberação de trabalhos especiais, controle de extintores 
de incêndio, elaboração de programa de prevenção de 
riscos ambientais – PPRA, acompanhamento do 
programa de controle médico de saúde ocupacional – 
PCMSO. especificar e controlar equipamentos de 
proteção individual – EPI, emissão de comunicação de 
acidente de trabalho – CAT, investigação de acidentes 
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com o objetivo de reduzi-los, controle de EPIS (compra, 
distribuição, destinação), controlar documentação de 
saúde e segurança do trabalho. Salário negociável, 
benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale 
alimentação, transporte fretado, refeição no local.  
VENDEDOR EXTERNO: Possuir experiência na função 
e veiculo próprio.  
VENDEDOR EXTERNO: Ambos os sexos, possuir 
ensino médio completo, experiência comprovada em 
CTPS com vendas externas no ramo de panificação e 
confeitaria. Possuir CNH B, veículo próprio e 
disponibilidade para trabalhar segunda a sexta.  
VENDEDOR EXTERNO: Possuir experiência na função 
e veiculo próprio.  
VISTORIADOR: Masculino, possuir ensino médio 
completo, diferencial ter atuado em oficina mecânica. 
Ter conhecimento em lataria/pintura e mecânica 
automóvel.  
ZELADORA: Feminino, possuir experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira 
das 07h10 – 16h58hs.  
 


