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Fábrica de alimentos prorroga prazo de
inscrições para 115 vagas
Interessados podem se candidatar até 19 de agosto
19/08/2011 - 07:10
Da redação
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A empresa Santa Helena, fabricante de alimentos à base de amendoim em Ribeirão Preto prorrogou
o processo seletivo, para a contratação de 115 novos funcionários, agora, os candidatos podem se
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inscrever até 19 de agosto.
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail talentos@santahelena.com informando
no título o nome da vaga desejada. Outra opção é entregar pessoalmente na empresa que fica na
rua Paraguai, 1.275, no Parque Industrial Tanquinho.
Confira as oportunidades:
Auxiliar de Produção (85 vagas): Ensino fundamental completo. Estes funcionários
trabalharão com abastecimento de máquinas e montagem de pallets.
Operador de Empilhadeira (5 vagas): Ensino médio completo e curso de Operador de
Empilhadeira.
Auxiliar de Almoxarifado (5 vagas): Ensino médio completo e conhecimentos em informática.
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Técnico em Mecânica Industrial (6 vagas): Ensino médio completo, curso técnico completo
em Mecânica ou áreas correlatas, conhecimento em equipamentos industriais e indispensável ter
disponibilidade de horário.
Telefonista (1 vaga): Ensino médio completo.
Técnico de Enfermagem do Trabalho (1 vaga): Curso técnico em Enfermagem do Trabalho
e conhecimento intermediário em informática (Pacote Office), vivência em empresas. Disponibilidade
para trabalhar em horário noturno.
Supervisor de Produção (3 vagas): Ensino superior completo em Engenharia de Alimentos ou
Engenharia de Produção, além de vivência em gestão de pessoas, processos industriais,
planejamento e programação de produção.
Auxiliar de Compras (1 vaga): Ensino superior completo ou cursando em áreas correlatas,
conhecimento em informática (Excel nível intermediário), conhecimento na execução das tarefas de
rotina, como compras de material de escritório, limpeza, manutenção e prestação de serviços.
Engenheiro de Processos (1 vaga): Ensino superior completo em Engenharia de Produção,
vivência na função e conhecimentos em mapeamento de processos, tempos e métodos e estudos de
viabilidade econômica.
Engenheiro Projetista Mecânico (1 vaga): Superior completo em Engenharia Mecânica,
Mecatrônica ou área correlata, conhecimentos em desenvolvimento de projetos e layouts e
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experiência na função.
Coordenador de Engenharia (1 vaga): Superior completo em Engenharia Mecânica, Elétrica,
Automação ou área correlata, vivência em supervisão de equipes, implementação de projetos e
melhorias.
Desenhista Projetista Mecânico (2 vagas): Cursando ensino superior em Engenharia
Mecânica, Mecatrônica ou área correlata. Conhecimento em Autocad e vivência na função.
Pessoa com deficiência (3 vagas): Para trabalhar na área de produção ou almoxarifado.
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