
 
 
 
       
 
 
 
 
 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE REQUISITOS 

Trabalhador Rural 

03 vagas 
Fundamental 

Experiencia na produção, Salário R$ 1.800,00 + cesta básica + 
bônus R$ 250,00, somente moradores de Artur Nogueira. 

Auxiliar de Produção 

02 vagas 
Fundamental 

Experiência na área de produção, preparar materiais para 
alimentação de linhas de produção, organizam a área de serviço, 
alimentam máquinas, paletizam os materiais, carga e descarga, 
Salário R$ 1.500,00 + prêmio de R$ 100,00 reais + fretado, 
somente moradores de Artur Nogueira. 

Técnico em Edificações 

01 vaga 
Técnico 

Experiencia, atuar no acompanhamento de obras e elaboração de 
relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, 
emissão e acompanhamento de compras, visitas periódicas em 
obra e no escritório para elaboração dos documentos e processos, 
Salário R$ 3.500 + vale alimentação+ R$ 121,71 + café da tarde R$ 
3, 65,00 ao dia valor total do vale alimentação - R$ 202,00 
somente moradores de Holambra e Artur Nogueira. 

Auxiliar Administrativo 
de Obras 

01 vaga 
Técnico 

Experiencia no controle e execução de rotina administrativa, 
preenchimento de planilhas, controle de pedidos de materiais, 
acompanhamento de faltas e atestado, suporte ao engenheiro da 
obra, Salário R$ 1.987,23 + vale alimentação - R$ 121,71 + café da 
tarde R$ 3,65 ao dia, média total do vale alimentação - R$ 202,00, 
somente moradores de Holambra e Artur Nogueira 
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Assistente 
Administrativo 

01 vaga 

Ensino médio 
Experiencia em contratos, recebimentos, atendimentos e rotinas 
administrativas, salário R$ 1.550,73 + assistência odontológica, 
somente moradores de Artur Nogueira. 

Técnico em 
Planejamento de Obras  

01 vaga 
Técnico 

Experiencia, conhecimento de gerenciamento de projetos: MS 
Projetc ou similares, elaboração e acompanhamento de 
cronogramas, elaboração de relatórios mensais, elaboração de 
gráficos etc. Salário R$ 3.500,00 + vale alimentação - R$ 121,71 + 
café da tarde 3,65 ao dia média total do vale alimentação - R$ 
202,00 somente moradores de Holambra e Artur Nogueira 

Engenheiro Civil 

01 vaga 
Superior 

Recém-formado em engenharia, experiencia em MS Project, Salário 
R$ 3.500,00 + vale alimentação - R$ 121,71 + café da tarde 3,65 
ao dia média total do vale alimentação - R$ 202,00 somente 
moradores de Holambra e Artur Nogueira. 

Faxineira 

01 vaga 
Ensino médio 

Experiencia no mínima de 06 meses, CNH A/B, possuir veículo, 
Salário R$ 1.600,00 + estimativa de gorjeta R$ 126,75 + auxílio 
cesta básica R$ 115,45, horário de trabalho das 07h30 às 16h00, 
somente moradores de Artur Nogueira 

Auxiliar de Cozinha 

01 vaga 
Ensino médio 

Experiencia no mínima de 06 meses, CNH a/b, possuir veículo, 
Salário R$ 1.700,00 + estimativa de gorjeta R$ 126,75 + auxílio 
cesta básica R$ 115,45, horário de trabalho das 16h00 às 00h30, 
somente moradores de Artur Nogueira. 

Auxiliar de Recursos 
Humanos 

01 vaga 
Ensino médio 

Experiência comprovada, CNH a/b, possuir veículo, Salário R$ 
2.266,69 + vale alimentação + ajuda de custo combustível + plano 
de saúde, somente moradores de Artur Nogueira. 



 

Auxiliar de Logística 

02 vagas 
Ensino médio 

Experiência, emissão de etiqueta, contagem de estoque, montagem 
de carrinhos, conferência e liberação de caminhão, recebimentos, 
salário R$ 1.400,00 + cesta básica + fretado, somente moradores 
de Artur Nogueira 

Assistente Contábil 

01 vaga 

Superior ou 
cursando 

Experiencia na função, CNH a/b, Salário 2.000,00 
aproximadamente ou de acordo com a experiencia, R$ 23,00 de 
vale alimentação por dia trabalhado. 

Porteiro 

01 vaga 
Ensino médio 

Experiencia na função, regime de trabalho 12x36, Salário R$ 
1.681,71 + vale alimentação+ v. r. + v. t., somente moradores de 
Artur Nogueira. 

Motorista de Carreta 

20 vagas 
Ensino médio 

Experiencia no mínimo de 01 ano na carteira, CNH e, realizar 
viagens, Salário R$ 2.361,26 + vale refeição + cesta básica + auxílio 
combustível + seguro de vida + convenio médico e odontológico 

Motorista de Caminhão 
Fora de Estrada 

01 vaga 
Fundamental 

Experiencia CNH c/d ou e, Salário R$ 2.113,24 + vale alimentação 
ou cesta + Unimed + seguro de vida + convenio farmácia + café da 
manhã + ajuda de custo e fretado. Somente moradores de Artur 
Nogueira 

Ajudante de  
Carga e Descarga 

02 vagas 
Fundamental 

Ajudante de carga e descarga, montagem de pallets, caixa de 
frutas, serviço pesado, Salário R$ 100 reais por dia + 14,00 reais 
de hora extra, somente moradores de Artur Nogueira 

Operador de Rolo 
Compactador 

02 vagas 

Fundamental 

Experiencia comprovada, operar rolo compactador, nivelar solo 
conforme cota de projeto, homogeneizar solos para execução de 
camadas de pavimentação, conferir níveis de óleos, combustíveis e 
água, CNH B, possuir veículo, Salário R$ 2.300,00 + vale 
alimentação - R$ 145,00 + v. c. R$ 300,00 + refeitório no local + 
assistência médica + seguro de vida + PLR + odontológico, somente 
moradores de Artur Nogueira e Cosmópolis 



 

Operador de 
Escavadeira Hidráulica 

01 vaga 

Fundamental 

Experiencia comprovada, CNH b, possuir veículo, executar 
construção de aterros, realizar manutenção básica de máquina, 
remover solos, aterros, e execução de taludes, Salário R$ 4.497,94 
+ vale alimentação - R$ 154,00 + v. c. - R$ 330,00 + refeitório no 
local + assistência médica + seguro de vida + PLR e odontológico, 
somente moradores de Artur Nogueira e Cosmópolis 

Tratorista 

01 vaga 
Fundamental 

Experiencia, CNH, possuir veículo, Salário 2.028,00 + vale 
alimentação 145,00 + vc. 330,00 + refeitório no local + assistência 
médica e odontológica + seguro de vida + PLR, somente moradores 
de Artur Nogueira e Cosmópolis 

Zelador / Jardineiro 

01 vaga 
Fundamental 

Experiencia na função, CNH a/b, possuir veículo, Salário R$ 
1.469,93 + transporte R$ 10,00 reais por dia + alimentação R$ 
17,77 por dia + cesta básica R$ 123,82, somente moradores Artur 
Nogueira, Holambra e Posse. 

Auxiliar de Manutenção 
Predial e Serviços Gerais 

01 vaga 
Fundamental 

Experiencia em serviços gerais, CNH a/b, possuir veículo, Salário 
R$ 1.384,65 + insalubridade 40% do Salário-mínimo R$ 484,90 + 
transporte R$ 10,00 por dia + alimentação R$ 17,77 por dia + cesta 
básica R$ 123,82 em dinheiro + assistência odontológica somente 
moradores de Artur Nogueira, Holambra e Posse. 

Auxiliar de Limpeza 

01 vaga 
Fundamental 

Experiência em limpeza de estabelecimento, escritórios, pátio, 
Salário R$ 1.321,00 + cesta básica, somente moradores de Artur 
Nogueira 

Costureira 

01 vaga 
Fundamental 

Costureira para reparos com experiência, salário R$ 1.559,00 + 
cesta básica e transporte, somente moradores de Artur Nogueira e 
Cosmópolis. 



 

 
 

Consultor de Vendas 

01 vaga 
Ensino médio 

Vivência na área comercial, imprescindível vivência na prospecção 
de clientes e realização de vendas para empresas, domínio no 
pacote office, disponibilidade de horário e viagens, CNH b, possuir 
veículo, salário R$ 1.790,43 + R$ 30,00 reais de ajuda de custo + 
transporte + comissão, somente moradores de Artur Nogueira e 
Engenheiro Coelho. 

Manutenção Júnior 

01 vaga 
Experiência 

Executar atividades de manutenção predial preventiva e corretiva 
nas instalações, pelo menos seis meses de experiência na área, 
reparos em manutenção civil, reparos em áreas de cultivo 
protegido etc. 

Salário R$ 1.400,00 + cesta básica + fretado, somente moradores 
de Artur Nogueira 

Torneiro Mecânico 

01 vaga 
Ensino médio 

Experiência comprovada, executar serviços de torneamento em 
máquinas convencionais, interpretar desenhos técnicos e 
mecânicos, experiência em torno CNC. 

Salário R$ 2.500,00 + vale alimentação + vale transporte 

Doméstica 

01 vaga 
Fundamental 

Experiencia, lavar passar e cozinhar, horário de trabalho das 07h 
às 17h h, somente moradores de Artur Nogueira. 

Salário R$ 1.350,00. 


