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

A35 Modelagem do Vestuário https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/modelista/5406698 Modelista A/C

Realizar a criação de manuais de medidas, definição das tabelas de corpo, definição das tabelas de gradação, criação de 

tabelas de produto das grifes baseadas nas exigências da abnt; Revisar e atualizar todas as tabelas de produto e gradação 

das grifes nacionais e do importado, provando as peças em modelos de prova, fazendo os ajustes necessários baseados nas 

medidas estabelecidas; Realizar a prova dos lines, para que os fornecedores realizem as devidas alterações e corrijam a 

produção dos produtos; Validar as peças de controle baseados nas tabelas estabelecidas para seu desenvolvimento e as 

correções necessárias aos fornecedores; Agendar e emitir nota aos modelos de prova, visando cumprir o cronograma de 

lines; Dar suporte diário aos fornecedores, compras e estilo para sanar possíveis dúvidas no processo de correção das 

peças; Visitar os fornecedores para dar treinamentos e suporte às etapas dos processos caedu, para diminuir os riscos de 

erros na produção; Incluir no portal todas as tabelas para conferência da produção pelo controle de qualidade, para 

garantir a entrega do produto de acordo com a definição do line. Elaborar os calendários de provas e entregas da área com 

os modelos de prova; Garantir a entrega na data limite de aprovação. Formação concluída em tecnólogo de moda ou 

superior completo em área de moda e cursos de modelagem; Pacote office, corel draw e audaces (modelagem uso dos 

fornecedores); Flexibilidade, planejamento nas entregas, conhecimento do negócio e foco no cliente. O que oferecemos? 

Além de assistência médica e odontológica, vt e vr, a gente te dá day off aniversário (porque nada melhor do que passar o 

seu dia fazendo aquilo que você mais gosta), 20% de desconto nas comprinhas na caedu pra você arrasar em qualquer 

ocasião, parcerias educacionais porque conhecimento nunca é demais, convênio farmácia e gympass, afinal saúde é coisae 

claro, a chance de trabalhar em um ambiente descontraído que só a caedu tem

A36 Administração https://www.futuraestagios.com.br/vaga/24007,1414 Estágio em Administração R$ 700,00

ENSINO MÉDIO - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - VAGA N° 24007

Atividade: Auxiliar no contato com clientes para divulgação dos produtos e serviços da empresa, Acesso a CRM, Emissão de 

planilhas e relatórios.

Noções e Habilidades necessárias para concorrer a vaga:

Digitação

Boa comunicação

Semestre/Ano:

1º Semestre em diante

Horário de Estágio:

A combinar

Localização da Oportunidade:

Bairro: Vila Gomes Cardim

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Possibilidade de deslocamento para a vaga:

Morar na cidade da oportunidade e Depender de uma condução

MAILING - VAGAS SEMANAIS - ETEC TIQUATIRA



A37 Ensino Médio https://www.futuraestagios.com.br/vaga/23954,4/2,80,4 Estágio Ensino Médio R$ 500,00

ENSINO MÉDIO - VAGA N° 23954

Atividade: Auxiliar no Atendimento telefônico e na prospecção de novos clientes.

Noções e Habilidades necessárias para concorrer a vaga:

Pacote Office

Digitação

Mais Info

Semestre/Ano:

1º Ano em diante

Horário de Estágio:

A combinar

Localização da Oportunidade:

Bairro: Macedo

Cidade: Guarulhos

Estado: SP

Possibilidade de deslocamento para a vaga:

Morar na cidade da oportunidade e Depender de uma condução

A38 Modelagem do Vestuário https://br.trabajo.org/emprego-165-0e3c441d6a1424d04c8465c11c0e35d9 Modelista R$ 1.500,00

Beneficios: A Combinar;

Formação Acadêmica: Ensino médio completo.

Experiência: Necessário conhecimento em modelagem feminina. Conhecimento em moulage.

Salário: De R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00

Cargo: Modista

Empresa: Têxtil Betilha Confecção de peças de vestuário.

Ramo: Têxtil/ Vestuário

A39 Administração
https://www.infojobs.com.br/vaga-de-estagio-assistente-administrativo-jandira-regiao-em-sao-

paulo__6875168.aspx
Estágio em Administração R$ 850,00 a R$ 1039,00

INSITUTO DE ALTA PERFORMANCE

Descrição

Área e especialização profissional: Administração - Administração Geral

Nível hierárquico: Estagiário

Número de vagas: 10

Local de trabalho: Barueri, SP

Profissional prestará assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades 

rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de 

documentos entre outras atividades.

A40 Ensino Médio https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/aprendiz/5406741 Aprendiz R$ 1.120,00

APRENDIZ EM SÃO PAULO / SP - CÓD. 5406741

Descrição:

Para telefonista, onde você irá agendar visitas e ficar na recepção orientando os clientes. Necessárioaté . Necessário morar 

na região da zona norte. Necessário estar cursando o ensino médio. Preferência é jovens da zona norte de são paulo.

A41 Administração
https://www.linkedin.com/jobs/view/est%C3%A1gio-t%C3%A9cnico-em-administra%C3%A7%C3%A3o-at-

super-est%C3%A1gios-1949975338/?originalSubdomain=br
Estágio em Administração R$ 725,00

Informações da Vaga Nº da vaga: 99074 Ensino: Técnico

Vaga para portadores de deficiência: Não

Curso(s): Técnico em Administração

Requisito: A partir do 1º período

Horário de estágio: Manhã e Tarde

Carga horária: 5 horas diárias

Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar no gerenciamento de planilhas no Excel para gestão de vendas; Prestar suporte 

no atendimento ao cliente via SAC pelo sistema da empresa, bem como no atendimento via mídias sociais; Auxiliar nas 

demais rotinas pertinentes ao setor e à área em formação.

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

Valor da bolsa: R$725.00

A42 Química
https://www.linkedin.com/jobs/view/t%C3%A9cnico-qu%C3%ADmico-at-apha-rh-sp-

1949892521/?originalSubdomain=br
Técnico em Química R$ 3.500,00

Requisitos: técnico completo. Necessária experiência comprovada em carteira. Curso técnico em química ou curso 

superior. Inglês intermediário. Atividades: será o responsável técnico da indústria com ênfase na gestão do laboratório de 

pesquisa e desenvolvimento de produtos da empresa.

Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT

Salário: de R$3.500,00 a R$4.000,00 /mês



A43 Modelagem do Vestuário https://br.trabajo.org/emprego-165-30233578f44ba9d240a6a0220f3912ab Modelista R$ 1.500,00

Beneficios: Vale Transporte; Seguro de vida;

Formação Acadêmica: Ensino médio completo. Ensino técnico em Modelagem.

Experiência: Experiência em modelar e decalar roupas femininas, masculinas e infantil.

Salário: De R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00

Cargo: Modelista de fundição

Empresa: Mari. M. Lingerie Confecções de lingerie noite.

Ramo: Comércio Varejista

Aproveite e divulgue seu currículo grátis por 7 dias!

A44 Comunicação Visual https://br.trabajo.org/emprego-165-d105ff01b63a0cf0f6d76206bfa7d9c0
Auxiliar de Impressão 

Gráfica
A/C

Descrição:

Auxiliar de impressão gráfica Irá auxiliar nos processos de impressão e abastece máquinas com suprimentos.

Beneficios:

Formação Acadêmica: Ensino médio completo.

Experiência: Necessário experiência como auxiliar de impressão gráfica.

Salário: A combinar

Cargo: Impressor

Empresa: CONFIDENCIAL Consultoria em recursos humanos.

Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção

Aproveite e divulgue seu currículo grátis por 7 dias!

A45 Administração https://www.superestagios.com.br/index/vagasDestaque/OTk2NTBAQDU3MDQ= Estágio em Administração R$ 600,00

 Número da vaga:99650

 Empresa:CONFIDENCIAL

 Nível:Técnico

 Cursos:Técnico em Administração

 Valor da bolsa:R$ 600,00

 Bairro:Santo Amaro

 Cidade:São Paulo

 Estado:SP

 Requisito:A par[r do 1º período

 Período:Matu[no e Vesper[no - 5 horas diárias

 A[vidades a serem desenvolvidas:Auxiliar nas seguintes funções: Atendimento ao público e telefônico; recomendar e 

orientar os clientes sobre os produtos do cardápio; controle do caixa e de pedidos por telefone para entregas; reposição e 

organização estoques; controle de auditoria e data de validades das mercadorias, organização da área de trabalho e 

demais rotinas administrativas.

 Bene\cios:A Empresa oferece local para refeição.

 Quan[dade de vagas:1

 Necessário experiência:Não

 Informações adicionais:Não possui informações adicionais.



A46 Ensino Médio https://spvagas.com.br/aprendiz-operador-de-caixa-sao-paulo/ Aprendiz A/C

APRENDIZ DE OPERADOR DE CAIXA

Crescer é a nossa estratégia! Por isso, buscamos profissionais iguais a nós, que tenham muita vontade de se desenvolver 

em um ambiente dinâmico e que oferece muitas oportunidades.

Valorizamos e destacamos profissionais que tenham:

• Empatia

• Relacionamento Interpessoal

• Foco no cliente

• Comprometimento

• Excelência no Atendimento

Escolaridade e faixa etária: Pode ser aprendiz jovens de 18 a 24 anos incompletos que tenham ensino médio completo.

• Atender clientes conferindo suas compras;

• Finalizar a compra com a efetividade do pagamento através do(a) cliente;

• Oferecer aos clientes demais serviços (ex. recarga de celular e sacola retornável);

• Abertura, fechamento do caixa e sangria.

A47 Ensino Médio
https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-repositor-de-mercadorias-instituto-via-de-acesso-sao-paulo-

sp/
Aprendiz r$ 994,00

Jovem Aprendiz - Repositor de Mercadorias

Cursando nível médio ou técnico

se você está matriculado (a), cursando ou tenha concluído o ensino Superior (Faculdade) de Graduação ou Tecnólogo você 

não pode participar;

Para Participar do processo é obrigatório ter todos os documentos como: RG, CPF, Carteira de trabalho, titulo e reservista;

Oportunidade para Jovens com idade entre 14 a 24 anos incompletos. Cursando o ensino médio ou concluído

Jornada de Trabalho:

das 13h às 20h00 (2º à 6º f.) – 6h/dia.

Benefícios:

Vale Refeição ou Alimentação;

Vale Transporte.

Remuneração:

R$ 994,00

A48 Química https://www.infojobs.com.br/vaga-de-auxiliar-laboratorio-em-sao-paulo__6805414.aspx Auxiliar de Laboratório A/C

Área e especialização profissional: Química, Petroquímica - Laboratorista

Nível hierárquico: Auxiliar

Local de trabalho: Diadema, SP

Irá auxiliar nas atividades de laboratório e suporte aos demais processos em relação à qualidade dos materiais produtivos 

comprados e especificações técnicas referentes aos mesmos, auxiliar nas tratativas de controle de produto não conforme, 

preparação e execução dos testes estabelecidos para liberação dos materiais comprados para produção, preparação e 

execução dos testes estabelecidos para validação dos materiais na fase de desenvolvimento, preparação e execução dos 

testes necessários para suporte à produção e controle dos registros de testes executados internamente. Experiência 

interna na área de qualidade inspeção de fábrica.

A49 Química https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/laboratorista/5381196 Laboratorista A/C

LABORATORISTA EM SÃO PAULO / SP - CÓD. 5381196

Número de vagas:

1

Empresa:

Disponível apenas para cadastrados.

Salário:

A combinar - Média salarial para Laboratorista

Cidade/Estado:

São Paulo / SP

Tipo de Vaga:

Efetivo/CLT

Descrição:

Preferencialmente experiência na área de atendimento laboratorial e conhecimentos de informática.


