
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 LABORATÓRIO - VAGA TEMPORÁRIA:  
Possuir ensino superior completo, disponibilidade de horários 
(manhã, tarde, noite), experiência na função – laboratório 
industrial, realizar analises físico químicos, suporte para 
demandas do laboratório e outros.  
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.  
ASSESSORIA TÉCNICA: Possuir ensino superior (cursando ou 
completo) em Administração ou Assistência Social, informática 
nível intermediário, digitação e habilidade com negociação.  
ASSISTENTE DE ENGENHARIA DE PROCESSOS: Possuir 
ensino superior em administração ou áreas a fins, desejável 
conhecimento em processos industriais. Será responsável por 
Suporte as atividades administrativas do departamento de 
Engenharia de Processos e Manutenção, como pedidos de 
compras, solicitação de cotações, negociação de preços, follow 
up de fornecedores. Recebimento e gestão de peças 
sobressalentes de almoxarifado. Distribuir comunicados e 
atender demandas de informações geradas pelo RH. 
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Preenchimento de formulários do RH, como hora extra para o 
departamento. Desejável inglês intermediário.  
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS:  Ambos os sexos, 
possuir ensino médio completo – diferencial técnico em RH 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.  
ANALISTA DE SITEMA DE QUALIDADE : Ambos os sexos, 
possuir ensino superior completo,  Preferencialmente com pós 
em área de qualidade. Conhecimento em informática, feminino 
/ masculino. Realizará auditorias, interpretação e análise de 
normas.  
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 FISCAL: Possuir ensino superior completo em 
Ciências Contábeis, experiência na função (Pis, Cofins, Icms, 
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Impostos, tributos e outros). Ira atuar no setor do Varejo. 
Disponibilidade de segunda / sábado(horário administrativo).    
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.  
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).  
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.  
EMPACOTADOR: Possuir ensino médio e disponibilidade de 
horários. Cadastrando currículos 
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GERENTE DE ATENDIMENTO: Feminino, possuir ensino 
médio completo, experiência com atendimento, recebimento, 
cobrança e liderança.  
GERENTE COMERCIAL: Masculino, possuir formação superior 
completa em Administração e áreas afins, 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.  
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.  
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELTRÔNICA: Possuir ensino 
médio completo com formação Técnico em Eletrônica, 
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desejável NR35 e NR33. Efetuará serviços de manutenção 
elétrica/eletrônica em equipamentos e instalações, consertando 
ou substituindo peças, eliminando falhas, efetuando regulagens 
e reparos, baseando-se em esquema elétricos/eletrônicos. 
Manutenções preditivas, elaborando relatórios. Horário: 
segunda-feira à quinta-feira das 12h – 21h58.  
NUTRICIONISTA: Possuir formação na área e experiência na 
função.    
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.  
OPERADOR DE MONTAGEM TRAINEE: Ambos os sexos, 
possuir ensino médio completo e disponibilidade para realizar 
hora extra.  
OPERADOR DE MONTAGEM TRAINEE - PCD: Ambos os 
sexos, possuir ensino médio completo e disponibilidade para 
realizar hora extra.  
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.  
SUPERVISOR DE ENGENHARIA DE PROCESSOS: Possuir 
superior completo em Engenharia Elétrica ou Automação. 
Experiência em manutenção de máquinas, equipamentos e 
melhorias de linha de produção, conhecimento em TPM, NR 12 
e 10. Será responsável por liderar equipe técnica na realização 
das atividades de engenharia de processos, realizando a 
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interface diária entre engenharia de produto e chão de fábrica 
e durante startup de novos produtos. Realização de trabalhos 
de especificação e cotação de máquinas, equipamentos, 
componentes, dispositivos de checagem e medição, emissão e 
preparação de desenhos de produto, instruções de trabalho e 
check list dimensionais. Análise de falhas e manutenção 
corretiva e preventiva de equipamentos, máquinas e processos 
em geral. Contato com outras plantas para obter informações 
técnicas de processos, produtos e equipamentos. Desejável 
Inglês fluente e Excel intermediário.  
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.  
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.  
TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir formação 
Técnica completa ou cursando Tecnólogo em Eletromecânica, 
Mecânica ou automação elétrica, possuir experiência de estágio 
em Mecânica ou atividades com manutenção de máquinas. 
Será responsável por confeccionar e reparar peças usinadas 
para manutenções corretivas e preventivas de máquinas e 
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equipamentos da planta industrial e da produção. Desejável 
Inglês e Excel intermediário.  
TÉCNICO DE PROCESSOS INDÚSTRIAIS JR.: Possuir 
formação Técnica completa ou cursando Tecnólogo em 
Eletromecânica, Mecânica ou automação elétrica. Será 
responsável por realizar manutenções e melhorias em 
máquinas e equipamentos do processo de manufatura e linhas 
de montagem, dando suporte a produção de ferramentas 
elétricas e partes integrantes. Desejável Inglês e Excel 
intermediário.  
TÉCNICO OU TÉCNOLOGO DE AUTOMAÇÃO PLENO: 
Possuir Tecnólogo, superior cursando ou concluído, experiência 
em pneumática, hidráulica, elétrica e conhecimento em 
programação de CLT. Será responsável por realizar 
manutenções e melhorias em máquinas e equipamentos do 
processo de manufatura e linhas de montagem, analisando 
problemas de qualidade e liberação de peças junto à qualidade 
e produção. Responsável por preparar de novas máquinas, 
dispositivos e gabaritos para setups novos produtos. Desejável 
Inglês e Excel intermediário.   
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: Ensino médio completo, possuir 
veículo próprio e experiência com vendas de serviços.  
VENDEDOR EXTERNO/PLANO DE SAÚDE: Possuir 
experiência na função e veiculo próprio.  
 


