Divulgação de Vagas
15/06/2021

Nº 072/2021
CLASSIFICAÇÃO:

( X) EMPREGO

(

) ESTÁGIO

VAGA OFERECIDA:

Desenhista Mecânico

NOME DA EMPRESA:
MCK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
END.: AV DOS AUTONOMISTAS, 4900
BAIRRO:
CIDADE:
OSASCO
 (Tel):

KM 18
011 3653 - 0241

FALAR COM:

RH

E-MAIL:

SETOR:

MIRIAN

rh@mckautomacao.com.br

FORMA DE CONTATO:
ÁREA DE ATUAÇÃO:
HORÁRIO DE TRAB.:

PERFIL DA VAGA:

FAX.:

( ) TELEFONAR

( x ) CURRÍCULO

(

)COMPARECER

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
de seg a quinta das 07:00 as 17:00 e sexta-feira das 07:00 as 16:00 – com
01:00 de intervalo
• Auxiliar na elaboração técnica de projetos, executando as seguintes tarefas
principais: Auxiliar na elaboração técnica de projetos/ manuais; Elaborar
desenhos mecânicos e de fabricação mecânica; Elaborar desenhos de
detalhamento de instalação eletromecânica; Auxiliar no controle de planejamento
dos projetos; Descrição detalhada: Auxiliar na elaboração de projetos mecânicos
para fabricação de máquinas (em ambiente de Automação Industrial). Utilizar
normas técnicas e padrões de desenhos dos clientes para a formatação dos
projetos. Acompanhar fabricação de peças indicadas no desenho (quando
necessário). Executar cálculos de complexidade média, atuando sob supervisão
de profissionais mais experientes e zela pelo cumprimento de normas e
especificações técnicas definidas pela empresa. Controlar e zelar pela
organização do arquivo de desenhos e demais documentos referentes ao projeto
de acordo com sistema de classificação vigente, visando facilitar consulta e evitar
danos e extravios das documentações. Organizar pastas de desenhos e toda
documentação que envolve o projeto. Executar outras tarefas relacionadas com
o cargo, a critério do superior.
Office nível intermediário, AutoCAD, SolidWorks, MS Project, PowerPoint.
• Cursos na área de projetos; Cursando (Engenharia Elétrica/Mecatrônica ou
Automação), Tecnólogo (Projetos), Técnico (Desenho de Projetos) .

BENEF.
:

SAL.: R$

( X ) SEGURO DE VIDA

A combinar

( X ) V. TRANSP . ( ) V. REF. ( ) ASSIST. MED. 50%

( ) CESTA BÁSICA

( ) OUTROS. Quais? REFEITORIO LOCAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENAI
Escola SENAI “Jorge Mahfuz
R. Jerônimo Telles Junior, 125 – Jd. Sto Elias
Serviço Nacional
CEP: 05154-010 – Pirituba – São Paulo - SP
de Aprendizagem
Tel.: (11) 3901-9300/ 9321
Industrial
e-mail: alisson.bessa@sp.senai.br

www.sp.senai.br

https://pirituba.sp.senai.br/

