DIVULGAÇÃO DE VAGAS
Vaga:
Tipo de contratação:

Operador de Usinagem – METALURGICA.
Emprego

Estágio

Aprendizagem

Nome da Empresa:
DESAFIO RECURSOS HUMANOS
CNPJ:
Site:
31.251.500/0001-50
https: www.grupodesafiorh.com.br
Endereço (Local de trabalho):
Praça das Palmeiras, 34 centro comercial - Alphaville
Bairro
Cidade
Estado
Centro Comercial
Barueri
SP
11 41919596
Contato:
E-mail
recrutamento@desafiorecursosh Telefone:
1141919596
Forma de candidatura:
Email
Telefone
Pessoalmente

Principais Atribuições do
Cargo:

Formação e
Pré-requisitos:

Conhecimentos em leitura e interpretação de desenhos, manuais e tabelas relativas a especificações técnicas, construções
mecânicas, fórmulas matemáticas, manuseio de instrumentos de medição, operação de máquinas CNC.

Horário de trabalho:
Benefícios:

Trabalhar usinando peças seriadas em Centro de Usinagem CNC previamente preparado e liberado por profissional especializado; Posicionar a peça manualmente ou com dispositivo de manipulação (Talha elétrica) fixando a mesma em dispositivo hidráulico e
fechar a porta de segurança; - Iniciar a operação do Centro de Usinagem através dos botões de comando e aguardar a usinagem
automática; - Examinar as peças usinadas visualmente e através de instrumentos de medição conferindo as especificações de
acordo com a folha de processo. - Preencher relatórios, registro de inspeção, apontamento de produção, quadro de gestão à vista...;
- Quando necessário selecionar programa CNC para usinar peças semelhantes a do processo atual, inserir/alternar encosto de
referência em posição previamente definida; - Fazer movimentação interna intermitentes com carrinhos hidráulicos; - Fazer
rebarbação, oleação e embalagens de peças; - Auxiliar em outras máquinas de produção, sempre que necessário; - Efetuar
chamados de Manutenção, quando necessário; - Obedecer normas e limites de segurança a fim de evitar acidentes;

Segunda- feria a sexta-feira das 14:00 às Quant. de vagas:
22:30
Salário:

6
Á Combinar

Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Restaurante na
empresa, Cesta Básica, Participação nos lucros, Estacionamento

Data do Anúncio:
Email para divulgação de vagas: vivenciaprofissional135@sesisenaisp.onmicrosoft.com

Escola SENAI "Suzana Dias"
Estrada Tenente Marques, 5300 - Fazendinha
11 4156-9350
1.35-FR-23 v-03

