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Buffet de Churrasco e Mão de Obra à domicílio. (11)98536-8512 - Falar com Monica 
monicasguerri@hotmail.com 

EQUIPE FREELANCER – MÃO DE OBRA 
 

 

 

CHURRASQUEIRO PROFISSIONAL UNIFORMIZADO 
Material incluso: Facas para corte, Tabuas e Pegadores – para manuseio do serviço. 

Responsabilidades: Cortar, temperar, preparar e Assar pratos fornecidos pelo contratante. 

Tempo de serviço: Chegada de 1h de antecedência ao local e permanência do tempo restante do período contratado. 

Serviço Incluso: Assessoria ao cliente em relação aos cortes, quantidades e tipos de carnes a serem compradas. (Após confirmação da data) 

VALORES 

Contratação de Segunda-feira à Sexta-feira – período de 5h – R$150,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 5h – R$200,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 6h – R$250,00 

Hora adicional (após excedente de 6h de serviço) – R$30,00 

 

 

BARMAN / BARTENDER -  UNIFORMIZADO 
Material incluso: Coqueteleira, facas, pegadores, abridor de vinho, abridor de garrafa e tabuas – para manuseio próprio. 

Responsabilidades: preparar frutas e coquetéis no evento sendo ingredientes fornecidos pelo cliente. 

Tempo de serviço: Chegada de 1h de antecedência ao local e permanência do tempo restante do período contratado. 

Serviço Incluso: Assessoria ao cliente em relação aos ingredientes e quantidades. 

VALORES 

Contratação de Segunda-feira à Sexta-feira – período de 5h – R$150,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 5h – R$200,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 6h – R$250,00 

Hora adicional (após excedente de 6h de serviço) – R$30,00 

 

 

COPEIRO / COPEIRA OU COZINHEIROS -  UNIFORMIZADO 
Responsabilidades: profissional apto a preparar os pratos conforme as necessidades do cliente (Devendo ser informado de quase tipos de pratos serão preparados) 

Tempo de serviço: Chegada de 1h de antecedência ao local e permanência do tempo restante do período contratado. 

Serviço Incluso: Assessoria ao cliente em relação aos ingredientes e quantidades. 

VALORES 

Contratação de Segunda-feira à Sexta-feira – período de 5h – R$120,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 5h – R$180,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 6h – R$220,00 

Hora adicional (após excedente de 6h de serviço) – R$20,00 

 

 

GARÇONS / GARÇONETES - UNIFORMIZADOS 
Material incluso: 1 Bandeja para cada profissional contratado 

Responsabilidades: Servir os convidados no período do evento conforme necessidade do cliente. 

Tempo de serviço: Chegada de 1h de antecedência ao local e permanência do tempo restante do período contratado. 

VALORES 

Contratação de Segunda-feira à Sexta-feira – período de 5h – R$100,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 5h – R$150,00 

Contratação aos Sábados e Domingos – Período de 6h – R$180,00 

Hora adicional (após excedente de 6h de serviço) – R$20,00 

 

 

 

 Condições para agendamento do serviço: Sinal de 10% referente ao valor total da contratação para garantir a data sendo este retido em caso de cancelamento. 

 O pagamento restante deve ser realizado ao líder da equipe na data do evento, em espécie. (não aceitamos transferência bancária na data do evento, podendo 

este ser feito dias antes de sua realização). 

 A empresa se responsabiliza em enviar um profissional qualificado de acordo com as necessidades do cliente em tratativa anterior ao agendamento. 

 Viabilidade de firmar contrato mediante apresentação de documentos e pagamento de sinal. 

 Demais tipos de prestação de serviço sob consulta (maitre, seguranças, motoristas etc) 

 

 

 

 

AGRADECEMOS A PREFERENCIA E ESTAMOS SEMPRE DISPOSTOS A LHE ATENDER. 


