
Nestlé 
 
A Nestlé vai contratar mais de 3.500 promotores de vendas, em todo o 
país, para trabalhar nos meses de março e abril divulgando os 
produtos de sua linha. 
 
Exigências 
 
A empresa está em busca de pessoas de ambos os sexos, com idade 
mínima de 18 anos, comunicativas, responsáveis, dinâmicas, com boa 
dicção e poder de persuasão. Quanto à experiência e o nível de 
escolaridade, não é feita nenhuma exigência. 
 
Como se candidatar 
 
Os interessados devem entrar em contato com uma das seguintes 
agências:  
• São Paulo 
Agência MS2: telefone: (11) 3133-8457. De segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. 
Quem preferir pode enviar o currículo, via correio, para o seguinte 
endereço: rua Bela Vista, 568, Chácara Santo Antonio, CEP: 04709-
001 - São Paulo/SP 
• Rio de Janeiro 
Agência MS2/Fluxo: (21) 2215-2337. De segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. 
O endereço para envio do currículo é: rua Araújo Porto Alegre, 70 –
Salas 815 / 818, Centro, CEP: 20030-011 - Rio de Janeiro/RJ 
• Belém 
Sama: (91) 3241-4211 (contato com Araidina) / e-mail: 
samaeven@supridados.com.br. 
• Manaus 
RR Comércio: (92) 3622-8472 (contato com Rose ou José Antonio) / 
e-mail: rrcomercioam@terra.com.br. 
• Fortaleza 
Valor Humano: (85) 3224-0395 (contato com Keila ou Onélia) / e-mail: 
keilamaria@globo.com. 
• Teresina 
RH Fácil: (86) 3221-2903 (contato com Gabi) / e-mail: 
rhfacil@rhfacilpromo.com.br. 



• São Luís 
Contato: (98) 3236-7188 / 3236-7054 (contato com Euná Diniz) / e-
mail: eunadiniz@contatopromocoes.com.br. 
• Salvador 
Cross: (71) 3452-1645 / 3355-0339 (contato com Roberta, Fabíola ou 
Alessandra) / e-mails: roberta@crosspromocoes.com.br ou 
fabiola@crosspromocoes.com.br. 
• Aracajú 
J&M: (79) 3248-3316 (contato com Edilma) / e-mail: 
edilmaaleluia@uol.com.br. 
• Recife 
Filial NNE: (81) 3268-7118 (contato Rogério ou Amanda) / e-mails: 
rogerionews@aol.com / katrina_ribeiro@momentumrecife.com.br 
/ amanda_teixeira@momentumrecife.com.br. 
• João Pessoa 
Ativa: (83) 3233-9083 (contato com Kátia) / e-mail: 
katiapromo@uol.com.br. 
• Maceió 
Rocha: (82) 3231-2291 (contato com Marli) / e-mail: 
dinho.marli@uol.com.br. 
• Natal 
Impacto: (84) 3206-1066 (contato com Kezia) / e-mail: 
kkaline_impactopromocoes@yahoo.com.br. 
• Uberlândia 
Set Agência: (34) 3219-0689 (contato com Ana Paula) / e-mail: 
setagency@terra.com.br. 
• Cuiabá 
RH Brasil: (65) 3624-2330 (contato com Josiane) / e-mail: 
josiane.gimenes@rhbrasil.com.br. 
•Brasília 
QI Agência: (61) 3963-1774 / 3963-9974 (contato com Gabriel Dóera) / 
e-mail: gabriel.dorea@qiagencia.com.br. 
• Vitória 
Rose Promoções: (27) 3389-6711 (contato com Rose) / e-mail: 
rose@rosepromo.com.br. 
• Porto Alegre 
Full Promo: (51) 3022-5066 (contato com Carla) / e-mail: 
carla@fullpromo.com.br. 
• Londrina 



Santos Azevedo e Cia Ltda.: (43) 3348-7600 (contato com Marly ou 
Ilan) / e-mail: impactopromo@sercomtel.com.br. 
• Curitiba 
Parceira Promoções: (41) 3014-4707 (contato com Lílian) / e-mail: 
lilian@parceriapromocoes.com.br. 
• Itajaí 
Fonte Promoções: (47) 3348-8242 (contato com Gisa) / e-mail: 
gisalm@terra.com.br. 
• Florianópolis 
Foco Promoções: (48) 3025-1800 (contato com Maria) / e-mail: 
maria@focopromo.com.br. 
 


