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

A54 Modelagem do Vestuário https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-maua-sp/modelista/5562842 Modelista  A/C 

Confeccionar moldes para roupas e/ou calçados. Pesquisar segmentos de mercado, estudando estilos de design e avaliando 
pesquisas sobre tendências de mercado. Avaliar materiais para aquisição e desenvolver protótipos de roupas e calçados.

A55 Administração https://www.futuraestagios.com.br/vaga/24228,674 Estágio em Administração  A/C 

Atividade: Auxiliar na elaboração de planilhas eletrônicas, no cadastro de informações em sistema, no suporte e 
atendimento aos clientes por telefone
Bolsa Auxílio - 900,00/Mês
Auxílio Transporte
Refeitório no Local
Premiações
Efetivação

A56 Administração https://www.superestagios.com.br/index/vagasDestaque/MTAxNDc3QEA2NjYz Estágio em Administração  R$                             491,00 
Auxiliar nas rotinas administrativas, conferência de planilhas, cadastros em sistema, arquivo e organização de documentos e 
em demais atividades referentes ao setor e curso em formação.

A57 Aprendiz https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sao-paulo-sp/aprendiz/5559202 Ensino Médio  R$                         1.000,00 Jovem Aprendiz Requisitos: Devidamente matriculado no ensino médio. Benefícios: Vale Transporte, Seguro de Vida

A58 Química https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-cajamar-sp/tecnico-quimico/5560376 Técnico em Química  A/C 

Dados da vaga - Noções de processos de alimentos em conservas, tipos de embalagens, fechamento, conservação. - Leitura 
e interpretação de desenhos técnicos e gráficos - Conhecimento em redação de textos e relatórios técnicos - Conhecimento 
em unidades de medidas e instrumentos de medição dimensional Requisitos - Vaga - Possuir curso técnico em alimentos - 
Conhecimento pacote office, outlook, realização de pesquisas utilizando a internet - Disponibilidade para realização de 
viagens futuras.

A59 Química https://www.empregos.com.br/vagas/tecnico-quimico/itaquaquecetuba/sp/6668270 Técnico em Química  A/C 

Experiência comprovada na função (CTPS) Ter atuado com análise, padronização, controle de qualidade, tratamentos, 
testes, mistura, desenvolvimento de produtos, acondicionamento, embalagem e reembalagem, estocagem, 
assessoramento, tudo que for pertinente a sua capacitação técnicocientífica para manter a regularidade da atividade da 
empresa. Salário R$ 1939,00 + 10% de Insalubridade + VT + Cesta Básica Horário das 07h40 ás 17h10 de Segunda a Sexta. 
Interessados favor se candidatar ou entrar em contato conosco no telefone: (11)46402910 falar com Simone ou Suélen.

A60 Comunicação Visual https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-sinop-mt/laboratorista-fotografico/5557711 Laboratorista Fotográfico  R$                         1.060,00 

Empresa:
Disponível apenas para cadastrados.
Salário:
R$ 1.060,00 - Média salarial para Laboratorista Fotográfico
Cidade/Estado:
Sinop / MT
Tipo de Vaga:
Efetivo/CLT e permite home office.
Descrição:
Laboratorista fotográfico

A61 Administração https://www.futuraestagios.com.br/vaga/24213,674/ Estágio em Administração  R$                             800,00 Santana, Auxilio Transporte, Refeitorio no local, Premiações, Efetivação

A62 Comunicação Visual
https://www.linkedin.com/jobs/view/estágio-audiovisual-at-nube-núcleo-brasileiro-de-estágios-
2149211882/?originalSubdomain=br

Estágio em Audiovisual  A/C 

assessorar no manuseio de teleprompters, câmeras e equipamentos de gravação de áudio, prestar apoio no preparo do 
cenário, fundo infinito, iluminação e captação de som e vídeo, realizar edições de imagens e áudios, elaborar roteiros e 
vinhetas, auxiliar na produção de vídeos corporativos, acompanhar as entrevistas externas ou em estúdios
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