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Código Curso relacionado Envio de Curriculo / Maiores Detalhes Vaga Salário Detalhes

A11 Ensino Médio e Técnico https://www.infojobs.com.br/DetailVacancy/About.aspx?iv=6795794
Laboratorista Têxtil - Selo 

verde industria textil Ltda
De R$ 1.500a 2.000

Área e especialização profissional: Química, Petroquímica - Laboratorista

Nível hierárquico: Assistente

Local de trabalho: Caieiras, SP

Irá manipular produtos químicos auxiliares, PA, na análise e controle de qualidade de produtos, matéria prima e insumos 

de uso no processo produtivo.

A12 Química https://www.infojobs.com.br/DetailVacancy/About.aspx?iv=6866909
Analista de Laboratório - 

Zelar Emprego
De R$ 2.000a 2.500

Área e especialização profissional: Química, Petroquímica - Laboratorista

Nível hierárquico: Analista

Local de trabalho: Arujá, SP

Preparar e organizar soluções e reagentes, fazer análises e ensaios, emitir certificados de qualidades, assistência técnica, 

homolação de insumos e devoluções.

Requisitos:

Ter experiência em laboratório de indústria, Ensino Técnico em Química com CRQ ativo, Conhecimentos de Informática e 

Pacote Office.

A13 Administração https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-atibaia-sp/estagiario/5359901

Estagiário - Técnico em 

Administração

(Atibaia)

R$ 522,00

Vaga de estágio para ensino médio ou superior. Função será fazer gerenciamento de redes sociais (postagens, responder 

comentários, responder mensagens) É extremamente necessário que tenha conhecimento sobre criação de artes que 

serão postadas como conteúdo. A carga horária será de 22 horas semanais (cerca de 4 horas diárias). Bolsa auxílio de 

522,50. Inicialmente, por conta da pandmia, o trabalho será desenvolvido em home office e posteriormente no escritório 

da empresa. O desenvolvimento de artes, é extremamente necessário, então por favor só envie o

A14 Ensino Médio https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/aprendiz/5360520 Aprendiz R$ 1.200,00
Requisitos: ensino médio completo atividades: rotinas administrativas, executando atividades administrativas, planilhas e 

arquivos. Ter conhecimentos básicos em word, excel e powerpoint.

A15 Modelagem do Vestuário https://www.infojobs.com.br/vaga-de-modelista-audaces-freelance-cnpj-em-sao-paulo__6746758.aspx Modelista A/C

Área e especialização profissional: Moda - Moda

Nível hierárquico: Operacional

Local de trabalho: São Paulo, SP

Criar e elaborar modelagens da empresa com qualidade, aproveitamento de tecido e otimização de tempo de produção, 

conciliando bom gosto, conforto e satisfação do usuário.

Criar novas modelagens e sua graduação de tamanhos através do sistema Audaces 360;

Elaborar Ficha Técnica dos produtos.

Elaborar Manual de Uniformização dos Clientes.

Consertar problemas relacionados a modelagens.

Elaborar encaixe no programa Audaces.

Fazer plotagem dos riscos para execução das ordens de corte.

A16 Modelagem do Vestuário https://www.carreirafashion.com.br/vaga-de-moda/modelista-freelancer/106793 Modelista - Freelancer A/C

Empresa do segmento de moda admite profissional para atuar com moldes de acordo com o desenho apresentado, 

conhecimento em molde e desenvolvimento de piloto, têxtil, aviamentos.

Necessário ensino superior completo em Moda ou áreas afins, experiência com vestuário feminino nos tamanhos P e M, 

conhecimento no Pacote Office, Adobe e no Corel Draw.

A17 Administração
https://www.linkedin.com/jobs/view/est%C3%A1gio-t%C3%A9cnico-em-administra%C3%A7%C3%A3o-

t%C3%A9cnico-em-contabilidade-at-super-est%C3%A1gios-1927158443/?originalSubdomain=br

Estagiário - Técnico em 

Administração
R$ 500,00

Informações da Vaga Nº da vaga: 99202 Ensino: Técnico

Vaga para portadores de deficiência: Não

Curso(s): Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade

Requisito: A partir do 1º período

Horário de estágio: Vespertino

Carga horária: 6 horas diárias

Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar nos lançamentos em sistema das contas receber/pagar, prestar suporte na 

emissão de relatórios, apoiar na realização de cobranças via telefone, auxiliar no controle de fluxo de caixa, bem como na 

emissão de notas fiscais, realizar conciliação bancária e apoiar nas demais rotinas administrativas.

Local do estágio: End: Bairro: Cidade: Estado:

Valor da bolsa: R$500.00

Beneficios: Auxílio transporte.

Preferência de sexo: Sem preferência

Preferência de cidade: Não

Quantidade de vagas: 1

Possuir habilitação: Não

Possuir experiência: Não

A18 Comunicação Visual https://www.carreirafashion.com.br/vaga-de-moda/estagio-em-design-grafico/106893 Estágio em Design Gráfico A/C

Empresa de vestuário admite estagiário(a) para atuar junto a equipe administrativa. 

Necessário ensino superior na área. Bom entendimento de moda. Agilidade e o bom gosto na criação de conteúdo. Esse 

material será usado na prática diária nos websites e nas mídias sociais.

MAILING - VAGAS SEMANAIS - ETEC TIQUATIRA



A19 Modelagem do Vestuário https://www.carreirafashion.com.br/vaga-de-moda/estagio-em-moda/106671 Estágio em Moda A/C

Empresa de facção de moda feminina admite estagiário(a) para atuar com Corte e Aviamentos de todas as peças pilotos 

produzidas pela confecção.

Necessário estar cursando ensino técnico ou superior e Moda ou áreas afins.

A20 Comunicação Visual https://www.carreirafashion.com.br/vaga-de-moda/estagio-em-comunicacao/106528 Estágio em Comunicação A/C

Confecção de moda casa admite estagiário(a) para:

- Desdobrar as campanhas da marca em peças online;

- Adaptar imagens e editar vídeos para posts, stories, site e demais;

- Dar suporte a criação de posts, stories e vídeos;

- Criar banners, newsletters e anúncios para o ambiente virtual;

- Buscar referências para nossas campanhas.

Necessário ensino superior cursando em Design Gráfico, Publicidade ou afins.

Domínio dos softwares do Pacote Adobe. 

Criatividade, agilidade e proatividade.

Disposição, vontade de aprender e trabalhar em equipe.

Domínio de ferramentas de criação e edição de vídeos será um diferencial.

A21 Administração
https://www.linkedin.com/jobs/view/est%C3%A1gio-t%C3%A9cnico-em-administra%C3%A7%C3%A3o-de-

empresas-at-central-life-1928732312/?originalSubdomain=br

Estágio em Administração - 

Central Life
A/C

Irá alimentar sistemas, auxiliar na entrega de resultados de exames, atendimento ao cliente e agendamento de consultas e 

exames. Local: República - SP.

Formação Acadêmica - Ensino técnico cursando Administração.

Conhecimento de Pacote Office.


