
300 vagas em empresa multinacional de grande porte 
Cargo: Operador de telemarketing 
Local de Trabalho: Região de Campinas 
Requisitos: Candidatos com ou sem experiência e ensino médio completo, para trabalhar seis 
horas por dia, em escala 6x1. 
Salário: A remuneração é a combinar e a empresa oferece benefícios. 
Serviço: Os interessados podem comparecer à av. Moraes Sales, 637, 1º e 2º andar, Centro, 
Campinas/SP, das 8:30h às 16:30h. Mais informações pelo telefone (19) 3237-0124.  
 
130 vagas em empresa multinacional de grande porte 
Cargo: Operador de telemarketing receptivo na área de vendas 
Local de Trabalho: Liberdade 
Requisitos: É necessário ter experiência em telemarketing com vendas ou como vendedor em 
lojas de produtos eletrônicos, informática e telefonia. Também serão analisados conhecimentos 
em informática e navegação de internet. A jornada de trabalho é de seis horas diárias, em 
escala 6x1.  
Salário: O pagamento fixo é de R$ 480, além de remuneração variável e benefícios. 
Serviço: As inscrições podem ser feitas na rua Barão de Itapetininga, 46, 1º andar, Centro, 
São Paulo/SP, das 8:30h às 16:30h. Contato telefônico: (11) 3474-4688. 
 
70 vagas em empresa multinacional de grande porte no segmento de prestação de serviços 
Cargos: Auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção geral e mecânica, auxiliar de manutenção 
hidráulica e mecânica, auxiliar mecânico de refrigeração, hidráulico, mecânico de refrigeração e 
supervisor técnico. 
Local de Trabalho: ABC, Guarulhos e São Paulo (zonas leste, norte, oeste, sul) 
Requisitos: Os interessados devem ter o ensino fundamental completo e experiência de seis 
meses na função. 
Serviço: Os candidatos podem comparecer à av. Adolfo Pinheiro, 2.056, 1º andar, das 8:30h 
às 16:30h. Mais informações pelo telefone (11) 5521-6282. 
 
60 vagas em empresa seguradora de grande porte 
Cargo: Operador de telemarketing receptivo na área de serviço de atendimento ao consumidor 
Local de Trabalho: Centro 
Requisitos: Os candidatos irão atuar no atendimento receptivo a clientes que têm dúvidas 
sobre cartão de crédito. Não é necessário ter experiência. A carga de trabalho é de seis horas 
diárias, em escala 6x1. 
Salário: A remuneração é de R$ 650, além de benefícios. 
Serviço: Os interessados podem comparecer à rua Barão de Itapetininga, 46, 1º andar, Centro, 
São Paulo/SP, das 8:30h às 16:30h. Contato telefônico: (11) 3474-4688. 
 
50 vagas em empresa de grande porte no ramo bancário 
Cargo: Estagiário 
Requisitos: É necessário ser estudante de administração e/ou economia. 
Serviço: As inscrições podem ser feitas na av. Brigadeiro Faria Lima, 1.478, 10º andar, 
Pinheiros, São Paulo/SP, das 8:30h às 16:30h. Mais informações pelo telefone (11) 3813-7788. 
 
50 vagas em empresa de grande porte no ramo de serviços de TI 
Cargo: Analista de call center jr. (ativo e receptivo) 
Local de Trabalho: São Bernardo do Campo/ABC 
Requisitos: É necessário ter experiência em atendimento ao cliente e conhecimentos em 
informática. 
Serviço: Os candidatos podem comparecer à rua Bernadino de Campos, 355, Centro, Santo 
André/SP, das 8:30h às 16:30h. Contato telefônico: (11) 4433-3850. 
 
 
 
 
 
 
 



50 vagas em empresa multinacional de grande porte no segmento de comércio varejista 
Cargos: Encarregado e supervisor de loja 
Local de Trabalho: Campinas, Grande São Paulo (zonas leste, oeste e sul), litoral de São 
Paulo e Vale do Paraíba 
Requisitos: Para concorrer às oportunidades é necessário ter o ensino médio completo e 
experiência comprovada de seis meses na função. 
Serviço: Os interessados podem comparecer à av. Adolfo Pinheiro, 2056, 1º andar, das 8:30h 
às 16:30h. Mais informações pelo telefone (11) 5521-6282. 
 
50 vagas em empresa nacional de grande porte 
Cargo: Analista de atendimento 
Local de Trabalho: Alphaville/SP 
Requisitos: Os candidatos devem possuir experiência na área, o ensino médio completo, boa 
digitação e conhecimento no pacote Office. São seis horas de trabalho por dia, com todos os 
horários disponíveis, inclusive durante a madrugada, em escala 6x1. 
Salário: A remuneração é de R$ 643, além dos benefícios. 
Serviço: As inscrições podem ser feitas na unidade Luandre Alphaville, na Calçada das 
Margaridas, 90, 1º e 2º andar, das 8:30h às 16:30h. Contato telefônico: (11) 4191-5759. 


