
 

Interessados enviar currículo para email: novaoportunidade.nib@gmail.com 
TELEFONE: (45) 98807-6475 (Elen) 

VAGAS DISPONÍVEIS 
 

VENDEDORA COMISSIONADA 
 

Descrição:  Vendedora de roupas (feminina e masculina) em loja física. 
Requisitos:  dinâmica, bom relacionamento com pessoas e experiência com 
vendas 
Remuneração:  Salário do comércio + comissão + auxílio transporte 
Horário: Segunda a Sexta das 8h30 ao 12h. Das 13h30 às 18h00 e Sábados 
das 8h30 às 12h30 
_______________________________________________________________ 

 
AUXILIAR DE MATERIAL DIDÁTICO 

Descrição:  Correção de material didático e atendimento de alunos  
Requisitos:  Gostar de crianças e adolescentes; gostar de estudar 
Remuneração:  Salário de acordo com a categoria e vale transporte 
Horário: segunda a sexta das 8 às 12 e das 13:30 às 17:30 hs 
_______________________________________________________________ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Descrição:  Conciliações e lançamentos financeiros, Emissão de notas fiscais, 
atendimento a clientes, arquivos, organizações.
Requisitos:  Estudante nas áreas: Financeira, Administração ou Economia. 
Organizado, Responsável, Pró ativo. 
Remuneração:  Salário da categoria. Seguro de Vida 
Horário:   07:45 as 13:15 | ou | 07:45 as 13:15 e das 14:15 as 17:15 
 
 
 



 

Interessados enviar currículo para email: novaoportunidade.nib@gmail.com 
TELEFONE: (45) 98807-6475 (Elen) 

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PANIFICADORA) 

 
Descrição:  auxiliar na produção de produtos de panificação
Requisitos:  Maior de 18 anos, experiencia na área será um diferencial 
Remuneração:  a combinar 
Horário:   De segunda a Sabado das 07:30 as 16:50 com duas hrs de intervalo 
Domingo ate meio dia, em sistema de escala 
_______________________________________________________________ 

DOMÉSTICA (2 vagas) 
Descrição:  Cuidar de crianças e fazer os serviços domésticos.  
Requisitos:  Maior de 20 anos, gostar de crianças e saber cozinhar. 
Remuneração: Salário a combinar  
Horário:  Vaga 1: 8:00 a 12:00 seg a sábado 
                 Vaga 2: 11hs até as 18:30 hs de segunda a sexta. (Poderá trabalhar                  
alguns sábados das 8:00 as 12hs)  
_______________________________________________________________ 
 

ATENDENTE DE SORVETERIA  
 

Descrição:  atendente de sorveteria, caixa, produção de sorvete e 
atendimento ao cliente  
Requisitos:  maior de 18 anos, comprometido e carismático 
Remuneração: R$ 1.250,00 + VT 
Horário:  10hrs as 18:20 com 1 hora de almoço  
 
 

 


