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A Suzano, referência 
global na fabricação de 
bioprodutos desenvol-
vidos a partir do cul-
tivo de eucalipto, está 
com cinco processos 
seletivos abertos para 
atender suas operações 
em Ribas do Rio Pardo 
e Três Lagoas (MS). As 
inscrições podem ser 
feitas por todas as pes-
soas interessadas, sem 
distinção de gênero, ori-
gem, etnia, deficiência 
ou orientação sexual, na 
Plataforma de Oportu-
nidades da empresa (ht-
tps://jobs.kenoby.com/
Suzano).

Em Ribas do Rio Par-
do, são quatro processos 
seletivos abertos para os 
cargos de Supervisor/a 
de Manutenção Mecâ-
nica – Linha de Fibras, 
Supervisor/a de Manu-
tenção Mecânica – Re-
cuperação, Supervisor/a 

de Manutenção Me-
cânica – Secagem e 
Supervisor/a de Manu-
tenção Mecânica – Uti-
lidades. Para participar 
das seleções, as pesso-
as interessadas devem 
atender aos seguintes 
pré-requisitos: ter En-
sino Superior completo 
em Engenharia Mecâ-
nica, Mecatrônica, Pro-
dução; pós-graduação 
em Engenharia de Ma-
nutenção e/ou em Tec-
nologia de Celulose e 
Papel; curso técnico em 
mecânica e/ ou meca-
trônica; experiência em 
manutenção industrial, 
planejamento, con-
trole de manutenção e 
em gestão de pessoas; 
gestão e estruturação 
de indicadores de ma-
nutenção: MCC, TPM, 
WCM; experiência em 
Pacote Office em espe-
cial Excel e em siste-

mas e aplicações (SAP, 
MS Project e Power BI); 
inglês intermediário/
avançado para leitura e 
escrita e disponibilida-
de para viagens.

As inscrições se-
guem abertas até o pre-
enchimento das vagas 
e devem ser feitas pe-
los links: https://jobs.
kenoby.com/Suzano/
job/supervisora-ma-
nutencao-mecanica-
-linha-de-fibras/6233b0
481e155c94c57b20bd?u
tm_source=website; ht-
tps://jobs.kenoby.com/
Suzano/job/superviso-
ra-manutencao-meca-
nica-recuperacao/6233
b30fac18ea0f432a1f11?u
tm_source=website; ht-
tps://jobs.kenoby.com/
Suzano/job/superviso-
ra-manutencao-meca-
nica-secagem/6239bfd
fa9e411493ca9645a?u
tm_source=website; ht-

tps://jobs.kenoby.com/
Suzano/job/superviso-
ra-manutencao-meca-
nica-utilidades/6233b1
ec0a62d4cc2673e46f?
utm_source=website, 
respectivamente.

Já para Três Lagoas, 
o processo seletivo em 
aberto é para Auxiliar 
Administrativo.  Can-
didatos e candidatas 
precisam ter: Ensino 
Médio Completo; expe-
riência com SAP (Siste-
mas de Gestão) e Excel 
e experiência com ativi-
dades florestais. As ins-
crições seguem aberta 
até o preenchimento da 
vaga e podem ser fei-
tas pela página https://
jobs.kenoby.com/Suza-
no/job/auxiliar-admin
istrativo/6228bf3fe3d
606a5b699b27e?utm_
source=website.

Mais detalhes sobre 
os processos seletivos, 

assim como os benefí-
cios oferecidos pela em-
presa, estão disponíveis 
na Plataforma de Opor-
tunidades da Suzano 
(https://jobs.kenoby.
com/Suzano). Na pági-
na, candidatos e candi-
datas também poderão 
acessar todas as vagas 
abertas no Estado e em 
outras unidades da Su-
zano no País, além de se 
cadastrar no Banco de 
Talentos da empresa.

Sobre a Suzano
A Suzano é referên-

cia global no desenvol-
vimento de soluções 
sustentáveis e inova-
doras, de origem reno-
vável, e tem como pro-
pósito renovar a vida a 
partir da árvore. Maior 
fabricante de celulose 
de eucalipto do mun-
do e uma das maiores 
produtoras de papéis da 
América Latina, aten-

de mais de 2 bilhões de 
pessoas a partir de 11 
fábricas em operação 
no Brasil, além da joint 
operation Veracel. Com 
98 anos de história e 
uma capacidade insta-
lada de 10,9 milhões de 
toneladas de celulose de 
mercado e 1,4 milhão 
de toneladas de papéis 
por ano, exporta para 
mais de 100 países. Tem 
sua atuação pautada na 
Inovabilidade – Inova-
ção a serviço da Susten-
tabilidade – e nos mais 
elevados níveis de práti-
cas socioambientais e de 
Governança Corporati-
va, com ações negocia-
das nas bolsas do Brasil 
e dos Estados Unidos. 
Para mais informações, 
acesse: www.suzano.
com.br

Performa Comuni-
cação

Suzano abre novas vagas para Ribas do 
Rio Pardo e Três Lagoas (MS)

As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação 
sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.
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Contatos:

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
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