
McDonald’s abre 60 vagas de emprego no Rio de Janeiro  
   

Rede dá oportunidade para pessoas com deficiência e não exige experiência anterior.  

  

A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e 

no Caribe, anuncia a abertura de 60 vagas para o Rio de Janeiro. As oportunidades são 

para o cargo de Atendente e os locais de trabalho serão na região da Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá. Não há exigência de experiência anterior, pois os contratados passam por um 

programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante, 

criando oportunidades de desenvolvimento para todos.   

  

As vagas são para os períodos diurno e noturno e características como dinamismo, 

facilidade de comunicação e de trabalho em equipe são diferenciais para quem deseja 

trabalhar no McDonald’s. 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. “Contamos com uma força de trabalho de mais de 50 mil 

pessoas e o tema Diversidade e Inclusão é um dos pilares da estratégia de atuação da 

empresa”, comenta Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão 

Brasil da Arcos Dorados.  

   

Os interessados devem comparecer nos dias 21, 23 e 24 de setembro, das 10h às 14h na 

unidade do Barra Shopping, que fica na Avenida das Américas, número 4.666, loja 117. 

Para saber mais sobre as vagas, acesse o site www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco. 

 
 

Sobre a Arcos Dorados 

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, 

com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da marca nessas regiões. 

Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos 

empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). No Brasil, são mais de 1.040 unidades, empregando mais 

de 50.000 pessoas. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas 

quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de 

maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para 

saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com 
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