
JOB CONTRATA    

 

CADASTRE SEU CURRÍCULO 

ALMOXARIFE: Possuir ensino médio completo, experiência 
na função, possuir veículo ou moto próprio, disponibilidade 
de horário e residir preferencialmente na região de Oficinas.  
ANALISTA DE RH: Masculino, possuir ensino superior 
completo em administração ou área afins, ampla experiência 
na função como recrutamento/seleção, fechamento de 
folha, conhecimento em benefícios, documentação, rescisão, 
homologação em Sindicato, integração de funcionários, 
gestão do setor e outros.  
ANALISTA FINANCEIRO/TRIBUTÁRIO JR.: Possuir 
formação em Contábeis ou Direito, domínio em impostos 
retidos e domínio em SAP.  
ANALISTA FINANCEIRO/TRIBUTÁRIO PLENO: Possuir 
formação superior completa em Administração, Economia ou 
Contábeis. Imprescindível experiência em tributos e 
conhecimento em impostos indiretos (ICMS, IPI, 
PIS/CONFINS, importação e lançamentos de notas fiscais).  
ASSESSORIA TÉCNICA: Possuir ensino superior 
(cursando ou completo) em Administração ou Assistência 
Social, informática nível intermediário, digitação e habilidade 
com negociação.  
ASSISTENTE DE ESTOQUE: Masculino, ensino médio 
completo, possuir experiência na função, como recepcionar, 
armazenar, conferir produtos e materiais, registrar dados 
em sistema, preparar mercadorias/produtos para 
distribuição, controle total de estoque e outros.  
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS:  Feminino, 
possuir ensino médio completo – diferencial técnico em RH 
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ou superior na área, experiência na função, disponibilidade 
para trabalhar no horário de segunda à sexta (08h00 – 
18h00). Fará toda parte de recrutamento, coleta de 
 documentos, realização de integração, revisão e atualização 
de cadastros, auxilio nos processos de folhas de pagamento, 
férias, rescisões, encargos de contribuições, recolhimentos, 
acompanhamento e execução de PPRA, PCMSO, PPP, 
preparar relatórios de DIRF, RAIS, FGTS, CAGED e outros, 
controlar VT e convênios, planilhas pertinentes do setor.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Feminino, possuir ensino 
médio completo, experiência na função, indispensável 
conhecimento na área de seguros.  
AUXILIAR DE COZINHA – SUPERMERCADO: Feminino,  
possuir ampla experiência na função, irá atuar no setor 
rotisseria e refeitório, residir da região da Nova Rússia e 
disponibilidade para trabalhar nos horários às 13:00h até às 
22:00h ou das 11:00 às 22:00h.  
AUXILIAR INDUSTRIAL – PNE: Masculino, Necessário 
disponibilidade para em linha de produção.  
AUXILIAR DE INFORMÁTICA: Masculino, possuir 
experiência na função, ensino médio completo, curso de 
informática de Hardware com certificado,  horário de 
trabalho segunda à sexta (08h00 – 18h00). Atividades: 
realizar manutenção, atuar em laboratório, atendimento ao 
usuário interno, realizar inspeções técnicas nos 
equipamentos, manter documentação técnica atualizada e 
outros.  



JOB CONTRATA    

 

CADASTRE SEU CURRÍCULO 

AUXILIAR DE PADEIRO - SUPERMERCADO: Masculino, 
possuir experiência na função, preferencialmente residir na 
região do Jardim Carvalho e com disponibilidade de horário 
de trabalho (13h00 – 22h00).  
CARPINTEIRO - VAGA TEMPORÁRIA: Possuir 
experiência na função e disponibilidade de horário.  
COMPRADOR: Possuir experiência na função, inglês 
fluente e disponibilidade para residir na cidade de Irati. 
Cadastrando currículos.  
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 técnico em elétrica ou 
áreas afins, certificados validos da área de atuação.  
ENFERMEIRA(O) AUDITORA(O): Possuir superior 
completo em Enfermagem, ampla experiência na função, 
Coren atualizado / valido. Possuir disponibilidade de 
horários.  
GERENTE DE ATENDIMNETO: Feminino, possuir ensino 
médio completo, experiência com atendimento, 
recebimento, cobrança e liderança.  
GERENTE COMERCIAL: Masculino, possuir formação 
superior completa em Administração e áreas afins, 
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experiência em ambiente industrial. Disponibilidade para 
viagens.  
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.  
JARDINEIRO - VAGA TEMPORÁRIA: Possuir experiência 
com roçadeira e disponibilidade de horário.  
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.  
MECANICO DE MANUTENÇÃO - VAGA TEMPORÁRIA:  
Vagas com chance de efetivação, possuir curso de Mecânica 
Industrial, conhecimento/curso de Hidráulica, Pneumática, 
Solda, Torno e Ajustagem. Experiência em manutenção 
mecânica industrial: conhecimento em montagem, 
desmontagem e ajustagem de motoredutores; solda 
elétrica; metrologia; domínio em pneumática e hidráulica; 
conhecimento de rolamentos, mancais, correias 
transportadoras e lubrificantes; conhecimento de 
manutenção preventiva e preditiva; conhecimentos em 
torno mecânico, pontes rolantes será um diferencial.  
NUTRICIONISTA: Possuir formação na área e experiência 
na função.    
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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.  
ORÇAMENTISTA: Masculino possui curso técnico completo 
em mecânica, eletromecânica ou áreas afins, curso de Auto 
Cad  ou Solidworks, indispensável conhecer sistema métrico 
/ polegadas, utilização de trena, paquímetro, escala e 
outros. Experiência em cálculos de materiais, orçamentos 
variantes, cotações, interpretação de  projetos técnicos, 
elaboração de proposta técnica e comercial. Indispensável 
conhecimento em: chapas, tubos, conexões, aço carbono, 
inox, elementos de fixação.  
PEDREIRO - VAGA TEMPORÁRIA: Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horário.  
PINTOR - VAGA TEMPORÁRIA: Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horário.  
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.   
SERVENTE - VAGA TEMPORÁRIA: Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horário.  
TÉCNICO AMBIENTAL: Possuir formação técnica completa 
em Química, Mecânica, Elétrica ou Meio Ambiente, 
experiência em ambiente industrial. Disponibilidade para 
viagens, inclusive fora do Paraná, possuir CNH - B.  
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TÉCNICO DE MANUTENÇÃO: Masculino, possuir técnico 
completo em Eletromecânica ou áreas afins,  experiência em 
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, amplo conhecimento na 
área ELÉTRICA. Disponibilidade de horários.  
TELEMARKETING: Possuir ensino médio completo, 
experiência com atendimento telefônico na área comercial 
para prospecção de novos clientes.  
VENDEDORA ÓCULOS DE GRAU: Feminino, possuir 
ensino médio completo, indispensável experiência na função 
e disponibilidade de horários.  
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/PLANO DE SAÚDE: Possuir 
experiência na função e veiculo próprio.  
VENDEDOR EXTERNO: Possuir ensino médio completo, 
possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens.  
 
 
 


