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CADASTRE SEU CURRÍCULO 

ANALISTA DE TI: Masculino, possuir superior 
completo em Tecnologia Sistemas de Informação 
(UTFPR) ou a fins,  experiência na função, 
diferencial ter atuado no varejo, conhecimento em 
banco de dados, redes, manutenção de sistemas, 
hardware, software, help desk, Linus, e outros. 
Disponibilidade de horários inclusive aos finais de 
semana e feriados.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Feminino, 
possuir ensino médio completo, experiência na 
função, desejável conhecimento na área de 
seguros.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CIDADE DE 
CASTRO: Masculino, possuir experiência na 
função, diferencial estar cursando nível superior na 
área de atuação, residir em Castro. Indispensável 
Carteira de Habilitação B.  
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.  
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AUXILIAR DE COZINHA-SUPERMERCADO 
(rotisseria/refeitório):  Feminino, possuir 
experiência na função, desejável residir na Região 
da Nova Rússia, disponibilidade de horários (11h00 
às 19h30 e 13h00 às 22h00).  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Feminino, possuir 
ensino médio completo, experiência em 
informática, fará digitação e cálculos de fretes e 
cargas. Realizará atendimento a cliente por 
telefone e pessoalmente, vasta . Disponibilidade 
para hora extra.  
CONSULTOR DE VENDAS: Feminino, possuir 
ensino médio completo, experiência na função e 
disponibilidades de horários.  
ELETRICISTA INDUSTRIAL - CIDADE DE 
CASTRO - VAGA TEMPORÁRIA: Masculino, 
residir em Castro ou proximidades, disponibilidade 
para ficar em alojamento (segunda a sexta-feira). 
Se tiver veículo próprio, empresa fornece ajuda de 
custo. Possuir experiência em painel elétrico, lay-
out de desenhos(rede elétrica / eletrônica), 
equipamentos de alta e baixa tensão, novos 
projetos e outros, possuir NR 10 valida, curso 
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técnico em elétrica ou áreas afins, certificados 
validos da área de atuação.  
ELETROTÉCNICO: Masculino, possuir curso 
técnico completo em Eletrônica, Eletrotécnica e 
Eletromecânica e áreas afins, irá executar 
manutenção eletrônica e 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.  
GERENTE FINANCEIRO – CIDADE DE 
CASTRO: Masculino, possuir  ensino superior 
completo, experiência na função principais 
atividades de garantir equilíbrio financeiro, avaliar 
a reportar os resultados financeiros, gerenciar o 
fluxo de capital da empresa, minimizar custos, 
supervisionar geração dos relatórios, custos e 
outros. Disponibilidade para viajar e trabalhar na 
cidade de Castro.  
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GERENTE INDUSTRIAL: Masculino, possuir 
ensino superior completo em Engenharia de 
Alimentos ou áreas afins, ampla experiência na 
função, liderança de equipe, disponibilidade de 
horários. Diferencial ter atuado na indústria de 
alimentos (leite).  
MANUTENÇÃO PREDIAL: Possuir experiência 
em pequenas manutenções incluindo parte 
elétrica, pintura, hidráulica, gás, consertos em 
geral e jardinagem.  
MECANICO DE MANUTENÇÃO - VAGA 
TEMPORÁRIA: Masculino, possuir curso Técnico 
em Eletromecânica completo com CERTIFICADO, 
Experiência em manutenção corretiva, preventiva, 
preditiva, ter atuado com mancal, rolamentos, 
polias e outros. Disponibilidade de horários e 
necessário ter atuado na indústria.  
NUTRICIONISTA: Possuir formação na área e 
experiência na função.  Cadastrando currículos.  
OPERADOR DE MAQUINAS - TRATOR 
ESTEIRA / PÁ CARREGADEIRA: Masculino, 
possuir experiência comprovada na função – 
TRATOR ESTEIRA  e PÁ CARREGADEIRA, 
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disponibilidade para ficar em alojamento (segunda 
a sexta-feira). Residir em Castro ou proximidades.  
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: 
Possuir ensino médio completo, CNH - E, 
experiência com trator ou pulverizador comprovada 
em carteira e disponibilidade para residir em 
Reserva ou Teixeira Soares.  
PROJETISTA – CIDADE DE CASTRO: Possuir 
ensino técnico em eletrotécnica completo ou 
cursando. Possuir CNH B (experiência para dirigir 
em rodovias), Autocad avançado. Irá fazer 
levantamento e projeto de instalações elétricas 
(baixa, alta e média tensão) e outros. Residir em 
CASTRO.   
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.  
VENDEDORA ÓCULOS DE GRAU: Feminino, 
possuir ensino médio completo, indispensável 
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experiência na função e disponibilidade de 
horários.  
VENDEDOR EXTERNO: Possuir experiência na 
função e veiculo próprio.  
VENDEDOR EXTERNO: Masculino, possuir 
experiência na função, disponibilidade para 
viagem, possuir CNH B, conhecimento em 
medidas, espessuras, aço, metal, informática 
básica, desejável conhecimento em desenho 
industrial.  
VENDEDOR EXTERNO DE CONSÓRCIOS:  
Possuir ensino médio completo, CNH A e B e 
experiência com vendas.  
VENDEDOR EXTERNO DE FRETES: Feminino / 
Masculino, possuir ensino médio completo, 
realizará visitas a clientes já existentes e 
prospecção para vendas de fretes em Ponta Grossa 
e região. Possuir veículo próprio.  
VENDEDOR EXTERNO/PLANO DE SAÚDE: 
Possuir experiência na função e veiculo próprio.  
 


