
 

 

McDonald’s anuncia a abertura de mais de 3 mil vagas 

em todo Brasil 

Conhecida por seu consolidado programa de capacitação, rede dá oportunidades a 

candidatos sem experiência 

 A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anuncia a 

abertura de mais de 3 mil vagas de trabalho, distribuídas por todas as regiões do 

Brasil. As vagas são para o cargo de Atendente de Restaurante. Não há exigência de 

experiência anterior ou graduação superior, pois os contratados passam por um 

programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no 

restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos. A rede está entre 

os maiores formadores de mão de obra do país. 

Os funcionários da companhia contam com benefícios como vale-transporte, 

assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre 

outros. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que 

incentiva cada indivíduo a se portar e agir no ambiente de trabalho da forma que se 

identifique e se sinta bem. 

As vagas também estão abertas a pessoas com deficiência, público que o Méqui 

recebe com grande acolhimento e inclusão genuína há muitos anos, oferecendo 

treinamentos adaptados e priorizando sua segurança, com foco nas estações 

consideradas aptas para sua condição e sem limite de tempo para aprendizagem. 

“Durante a pandemia, garantimos a manutenção dos empregos e estamos felizes em 

poder anunciar milhares de novas contratações em todo o Brasil, mantendo nossa 

tradição como um dos maiores empregadores do país”, afirma Luana Matos, Diretora 

de RH da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Quem ingressa no time do Méqui tem 

várias oportunidades de desenvolvimento, a partir de um plano de carreira bem 

estabelecido, incentivo ao estudo e aprimoramento profissional”, completa a executiva. 

Os restaurantes McDonald’s estão seguindo um protocolo especial de operação, que 

inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras 

acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço 

nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte do programa 

McProtegidos. 

Para se candidatar às vagas, inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br/trabalhe-

conosco. 

Acerca de Arcos Dorados 
 Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 
servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y 

otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos 
de 30/9/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que 

está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un 
impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para 
más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 
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