
Cargos e respectivos requisitos do setor

•  Operador de Caixa – as oportunidades são dirigidas a profissionais de ambos os sexos, com
o ensino médio completo, boas noções de informática e ótima comunicação;

•  Agente de pesquisa – oportunidades reservadas a quem já concluiu o 2º grau. Este
profissional realizará trabalhos de comparação de preços em outros estabelecimentos. É
preciso ter noções de informática;

•  Agente de Segurança – com experiência na função, curso na área e ensino médio completo
(antigo 2º grau);

•  Ajudante de padeiro – com 2º grau completo e experiência na função;

•  Assistente Contábil – superior em curso ou completo, preferencialmente na área de Ciências
Contábeis e domínio do Pacote Office;

•  Atendente de Lanchonete – com noções de informática e 2º grau completo. Este profissional
será responsável pela preparação de lanches, operação de caixa e atendimento aos clientes;

•  Auxiliar de Laboratório Fotográfico – com experiência na função, 2º grau e conhecimentos
em informática;

•  Auxiliares de Serviços Gerais – com ensino fundamental completo (antigo 1º grau) e
experiência em limpeza ou conservação;

•  Cartazeiro – com 2º grau e experiência na função. É preciso ter conhecimentos em informática
e excelente caligrafia;

•  Empacotador – sem experiência, com 2º grau completo;

•  Farmacêutico – com superior completo em Farmácia Industrial ou Farmácia Bioquímica, CRF
e experiência em atendimento;

•  Garagista  – com o 2º grau completo;

•  Operador de supermercados – para atuar na organização de carrinhos no pátio. Em geral,
não é exigida experiência anterior, mas o candidato precisa ter concluído o 2º grau;

•  Recepcionistas – para candidatos de ambos os sexos, com 2º grau completo, além de
dinamismo, simpatia e entusiasmo;

•  Repositores (para Mercearia, Congelados, Horti Fruti, Vestuário, Automotivo,
Brinquedos, Cama/Mesa/Banho, Produtos de Limpeza e Eletroeletrônicos) – desejável
que o interessado possua o 2º grau completo e disponibilidade para trabalhar em período
diurno e/ou noturno;

•  Vendedor Interno – com 2º grau e experiência na função. Para a venda de equipamentos
eletrodomésticos.


