BANCO DE VAGAS DE 31/07/2015
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS

Assistente Contábil e Fiscal
Código da vaga: k276-43
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/05/2015
Previsão de encerramento: 27/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Ga1I9L

ASSISTENTE ADMISTRATIVO / SANTOS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS está com duas vagas(s) em aberto para
SANTOS / SP.
Responsabilidades: DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS EM SHOPPINGS E PONTOS DE
VENDAS
Requisitos: ENSINO MEDIO COMPLETO EXPERIÊNCIA DE um ANO NA FUNÇÃO
DISPONIBILIDADE DE HORARIO
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: VALE REFEIÇÃO VALE TRANSPORTE PLANO DE SAUDE PLANO
ODONTOLOGICO
Observações: HORARIOS: DE SEGUNDA A SEXTA DE 10 ÀS 19 HORAS E SABADOS
POR ESCALA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANDRE para o email andre.campi@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
01/08/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1191246
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Lucas do Rio Verde / MT / BR
Data de expiração: 30 de Julho de 2015
Descrição das atividades:
Recepcionar clientes para atendimento;
Organizar as correspondências (envio e recebimento;
Executar atividades administrativas (bancos, correios etc);
Atendimento telefônico;
Reprogramar emissão de boletos dos segurados.
Perfil desejado:
Boa fluência verbal, desenvoltura para falar em e fino trato.
Possuir conhecimentos intermediários em Word e Excel.
Salário e Benefícios compatíveis com o mercado da região.
Local de trabalho - Lucas do Rio Verde - MT - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1191246/assistenteadministrativo#sthash.JMZG57gG.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1191551
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
Responsabilidades;
- Agir e promover a redução de custo e despesas, através de controles dos Gastos
Operacionais versa o Orçamento aprovado.
- Garantir o cumprimento dos Procedimentos e das instruções de trabalho.
- Garantir o Cumprimento das Legislações Tributárias, Trabalhistas e Ambientais.
- Analisar e apresentar mensalmente os resultados através do DRE
- Coordenar as atividades relativas às áreas de contas a pagar e receber, crédito e
cobrança, tesouraria e faturamento.
- Acompanha fluxo de caixa e notas fiscais eletrônicas
- Formação acadêmica Superior completa em Economia, Contabilidade e
Administração.
Desejável Pós Graduação em: Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria, ou outro
semelhante.
- Será diferencial Domínio de Matemática Financeira Conhecimento de SAP Ter
atuado em análises de resultados financeiros estudos de viabilidade econômicofinanceira.
Excel Avançado Conhecimento em processos de folha de pagamento
Disponibilidade para viagens esporádicas
- Benefícios Plano de saúde, plano odontológico, celular da empresa, ticket
restaurante, cesta básica, seguro de vida em grupo, Participação nos lucros e
resultados, Vale transporte, estacionamento na empresa.

Local de Trabalho: Goiânia
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta 08hs às 18hs
Faixa salarial: R$ 5.000,00 a 6.000,00 - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1191551/coordenadorfinanceiro#sthash.JAPnLwMp.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR JURÍDICO
Código da vaga: v1194813
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão das Neves / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2015
Pré-requisitos:
: Superior Completo em Direito, com desejável Pós-Graduação em Direito
Societário e/ou áreas afins;
....:: Sólida experiência em direito societário, M&A ou Project Finance, grandes
operações comerciais em âmbito nacional e internacional, processos de
reestruturação societária e vivência intensa com contratos comerciais e/ou de EPC;
: Inglês fluente;
: Disponibilidade para viagens frequentes;
: Experiência em propriedade intelectual será um diferencial.
Principais Atribuições:
: Atuação na área de negócios do jurídico com enfoque em M&As e negociação de
contratos internacionais.
Local de Trabalho: Ribeirão das Neves - MG - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1194813/coordenadorjuridico#sthash.yXmtrBh9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Jr
Código da vaga: v1194199
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Agosto de 2015
REQUISITOS: Cursar o 2° ou o 3° semestre do curso de Direito;

Possuir conhecimentos Jurídicos (Trabalhista/Tributário/Ambiental);
Possuir pacote Office intermediário.
RESPONSABILIDADES:
Classificar, cadastrar e distribuir notificações;
Consultar e analisar processos;
Atender a auditoria interna e externa. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1194199/analista-administrativojr#sthash.7CWkchP8.dpuf
www.vagas.com.br

ESCRITA FISCAL / VALINHOS / SP / 5 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com cinco vagas(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Rotina completa na área fiscal para empresas regime periódico
de apuração.
Requisitos: Conhecimento em escrita fiscal para empresas regime periódico de
apuração.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte e Ticket Alimentação
Observações: Ambos os sexos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luiz para o e-mail
luiz@veigaepostal.com.br com a sigla EFRPA no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Automotivo está com uma vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Atuar com operacionalização fiscal no SAP de entradas de
mercadorias para estoque e consumo, cancelamento de documentos fiscais,
conferência de ICMS, ISS, imposto de renda, e conferência de documentos fiscais.
Requisitos: Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, REFEIÇÃO, CONVENIO MÉDICO, DENTAL, SEGURO
DE VIDA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao.bsa1@yahoo.com.br com a sigla ASSISTENTE FISCAL no campo assunto
até o dia 01/08/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1199459
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
REQUISITOS: Superior completo, formação em Administração de Empresas,
Contabilidade, Economia, Engenharia ou afins, preferencialmente em escola de
primeira linha. Excel Avançado, Matemática financeira, Rotinas de tesouraria,
Conhecimento de finanças - operações financeiras, utilização de ERP
(preferencialmente LINX) e conhecimentos sobre ferramentas de B.I. (Business
Inteligence).
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Responsável pelo planejamento, organização e supervisão das atividades
tesouraria, contas a pagar e contas a receber, fornecendo as informações
necessárias a controladoria para a análise e formação dos números financeiros da
companhia. INFORMAÇÕES:
Local de Trabalho: São Paulo – SP
PACOTE DE REMUNERAÇÃO:
Salário compatível com o mercado; Benefícios: Ticket Refeição, Vale Transporte,
Assistência Médica, Assistência Odontológica. Aceitamos currículos de pessoas com
deficiência para esta vaga. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1199459/gerentefinanceiro#sthash.Dr7XSdjx.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Imobiliário
Código da vaga: v1174698
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2015
Experiência: Segmento imobiliário (Negócios Imobiliários) - Construtora /
Incorporadora / Imobiliária.
Atividades:
Jurídico imobiliário; Documentação Imobiliária, Contratos e Legislação.
Formação:
Superior completo em Direito
Benefícios: Vale Transporte
Vale Refeição
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida

Local de Trabalho: São Paulo - Avenida Paulista
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1174698/advogadoimobiliario#sthash.YPEoCAiA.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1202185
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasil
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
- Principais atividades:
Analisar contratos;
Acompanhar processos trabalhistas, administrativos e judiciais, preparando ações
ordinárias e recursos;
Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes;
Realizar diligencia perante os órgãos oficiais;
Elaborar de pareceres internos;
Acompanhar audiências, confeccionar relatórios de acompanhamento de processos.
- Formação:
Superior completo em Direito.
Desejável pós-graduação em Direito Tributário ou Trabalhista.
- Pré - requisitos:
Desejável vivência nas áreas: contratuais; trabalhistas e tributário.
Inglês avançado.
- Local de trabalho: São Paulo – Faria Lima. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1202185/advogadopleno#sthash.hpJBhamZ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1203375
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Setembro de 2015
Pré-requisitos:

- Ensino Médio Completo;
Atribuições do Cargo:
- Atendimento telefônico;
- Atendimento eletrônico;
- Controle de parcelas pendentes de seguro Controle de Recusas (recepção, envio,
registro e arquivo);
- Realização de cotação de seguro de automóvel e ramos elementares;
- Controle de faturas (recepção, conferência, envio, registro e arquivo);
- Recepção, conferência, protocolo e liberação da produção de Seguros;
- Acompanhamento/Resolução de Pendências de Seguros de Automóvel e Ramos
Elementares Devolução com protocolo da produção com incorreção;
- Solicitação 2ª via faturas e boletos Cancelamentos de seguro;
- Regularização de propostas pendentes
- Arquivo Geral e Arquivo Morto.
Carga horária:- Segunda à Sexta-feira de 09h00minh às 18h00minh com
01h00minh de almoço. Remuneração:- Salário compatível com o mercado;
- Vale Transporte;
- Assistência Médica;
- Assistência odontológica;
- Alimentação no valor de R$ 682,00 mensal;
- Cesta básica no valor de R$286,00 mensal;
- Seguro de vida. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203375/assistenteadministrativo#sthash.BZS3rYge.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1185479
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
ATIVIDADE:
- Gestão Estratégica das áreas fiscal e tributária.
REQUISITOS:
- Formação em Contabilidade;
- Experiência com impostos diretos, indiretos e planejamento tributário.
- Desejável experiência em holding (grupos). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1185479/gerente-decontroladoria#sthash.1AuDbEUM.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1202936
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
- Controlar e acompanhar a validade e a renovação de contratos;
- Responsável pelo processo de aprovação das Notas Fiscais;
- Fazer a gestão das prestações de contas de valores solicitados para viagens;
- Solicitar reposição de EPI e uniformes dos empregados da área de SSO;
- Elaborar apresentações e relatórios periódicos da área. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1202936/analistaadministrativo#sthash.wPVIMbNN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Junior
Código da vaga: v1203314
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
REQUISITOS: Experiência na área financeira;
Superior cursando e/ou completo (Administração, Economia, Contabilidade,
Finanças, entre outras);
Conhecimento do Pacote Office (Excel);
Processos Financeiros;
Matemática Financeira Básica;
Noções Contábeis;
Mesa de Crédito;
Rotinas Bancárias e Normas Contratuais.
BENEFÍCIOS:
Salário: R$2.585,00/mês
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Auxílio Creche, Convênio com
farmácia, Convênio com faculdade, Participação nos lucros e resultados, Seguro de
Vida, Vale Refeição (R$22,00/dia), Vale transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Local de trabalho: Santo André / SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203314/analista-financeirojunior#sthash.7eR0XoYT.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1203350
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Formação: Superior completo ou cursando em Finanças, Economia, Contábeis ou
afins Conhecimentos: Excel intermediário ou avançado
Experiência: comprovadas no Contas a Pagar de no mínimo um ano;
Noção de rotina financeira administrativa;
Boa comunicação e relacionamento com clientes interno e externos;
Ágil; - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1203350/assistentefinanceiro#sthash.m2DFzikU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1203419
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Pré-Requisitos:
- Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia,
ou áreas correlatas;- Experiência em finanças e conhecimentos contábeis, ativo fixo
(depreciação/exaustão de ativo), saldos Intercompany, etc.
- Conhecimentos de investimentos em outras empresas
(coligada/controlada/equiparada);
- Analise e cálculo de equivalência patrimonial;
- Experiência com atendimento a auditorias internas e externas;
- Desejável conhecimentos nos sistemas Hyperion ou Oracle;
- Excel e Power Point
- Avançado;
- Inglês
- Intermediário.
Principais Atribuições:
- Análise e elaboração de relatórios e contabilização de todas as operações da Cia.;
- Elaboração de relatórios gerenciais e contábeis, tais como DRE, balanço, working
capital, etc.
- Gestão e análise de indicadores dos KPI´s recebidos de todas as áreas e
lançamento em sistemas de report;
- Análise e cálculo de equivalência patrimonial;

- Responsável pela administração das contas contábeis, centro de custos e
combinações de contas (solicitação de criação de ao Global, bloqueio, liberação, e
manutenção);
- Análise e cálculo do CUT-Off de Vendas e Custos, juros relacionados às operações
de mútuo;
- Atendimento a auditorias internas e externas e acompanhamento do status dos
controles de SOX;
- Ponto focal para melhoria de processos, projetos e outros temas relacionados às
áreas de Tesouraria;
Contas a Pagar e Contas a Receber.
Vaga Efetiva
Salário Fixo e Benefícios de Mercado
Horário Administrativo
Unidade Interlagos - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203419/analista-de-controladoriapleno#sthash.H7CKD2Oy.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Código da vaga: v1203471
Nível hierárquico: Gerência
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Setembro de 2015
Principais Responsabilidades
• Elaborar, analisar e acompanhar o planejamento financeiro da IES;
• Elaborar e enviar reports mensais a Laureate: P&L, enrollment, headcount, cash
flow e Capex;
• Elaborar anualmente o BUDGET institucional;
• Atender às solicitações diárias da equipe de FP&A da Laureate;
• Executar análises financeiras do Sistema BI Budget;
• Subsidiar a Diretoria Financeira com as informações necessárias para melhor
tomada de decisão;
Requisitos Necessários
• Domínio de gestão orçamentária por centro de resultados;
• Conhecimento na área de planejamento financeiro de empresas com report em
USGAAP;
• Conhecimentos técnicos da área contábil, legislação fiscal e tributária;
• Conhecimentos na área de Controladoria.
• Pós Graduação completa na área de Finanças ou Controladoria;
• Inglês fluente será diferencial.

Principais Competências
• Analítico;
• Empresarial;
• Flexível;
• Foco no cliente;
• Influente;
• Inovador;
• Orientado para a equipe;
• Orientado para o mercado.
Outras Informações
• Local de trabalho: Salvador, BA.
• Remuneração: Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203471/gerente-de-planejamentofinanceiro#sthash.D9Mmyg3w.dpuf
www.vagas.com.br

Contador
Código da vaga: v1203092
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Experiências e qualificações:
- Experiência na função.
- CRC ativo.
- Inglês avançado.
Descrição das atividades:
Organizar e supervisionar as atividades contábeis visando assegurar que todos os
relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e
legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos
estabelecidos pela empresa.
Local de atuação: Indaiatuba/SP. Vaga efetiva. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203092/contador#sthash.xOBu8XC4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Contábil
Código da vaga: v1202412
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
ATIVIDADES:
O profissional auxiliará o Contador da empresa nas rotinas diárias, entre elas, o
fechamento de balanço, valor real x orçado, lançamento contábil, classificação
entre outras atividades da área.
REQUISITO:
Experiência com rotinas contábeis.
ESCOLARIDADE: Ensino superior cursando em Ciências Contábeis.
LOCAL DE TRABALHO: Tamboré- SP
CONTRATAÇÃO: CLT+ Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1202412/assistentecontabil#sthash.L09PCRIu.dpuf
www.vagas.com.br

Negociador (a)
Código da vaga: k7-3129
Ramo da empresa: Advocacia de Escritórios e Serviços Jurídicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 3
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 10/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1fpmOpn

Advogado
Código da vaga: v1204542
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Atribuições:

Fornecer orientação legal e estratégica à companhia, por meio de elaboração de
pareceres e consultoria, visando a prevenção e ou mitigação de riscos.
Avaliar a prestação de serviços dos escritórios terceirizados, por meio do
lançamento de ocorrências lançadas no sistema e relatórios.
Acompanhar os processos judiciais e administrativos relevantes, por meio de
interface com Gestão, além de controlar e acompanhar os processos judiciais e
administrativos por meio do sistema.
Fornecer subsídios aos escritórios para defesa dos interesses da companhia, por
meio de inserção de informações e documentos no sistema
Controlar o faturamento dos escritórios terceirizados, nos termos dos contratos de
prestação de serviços firmados, por meio de conferência de relatórios e verificação
de baixa de processos.
Gerar relatórios gerenciais e apresentações de resultados do departamento
Competências Necessárias:
Formação superior completa em Direito, com carteira da OAB.
Conhecimento intermediário das matérias de Direito Societário, Tributário e
Mercado de Capitais.
Conhecimento pacote Office intermediário.
Salário e benefícios: Compatíveis com o mercado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204542/advogado-pl#sthash.1yqLKCRD.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista - Nível Pleno
Código da vaga: v1204578
Nível hierárquico: Pleno
Local: Recife / PE / BR
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Buscamos profissionais com formação superior completa em Direito, para atuação
na área de Contencioso Trabalhista e Cível.
É importante que o profissional tenha experiência em inquérito, auto de infração, e
atuação junto ao Ministério Público do Trabalho, além de estar atualizado com
relação à legislação trabalhista.
Ter especialização de pelo menos cinco anos na área e vivência no segmento de
Construção Civil ou afins, serão considerados diferenciais.
Local de trabalho: Recife, com disponibilidade para viagens.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204578/advogado-trabalhistanivel-pleno#sthash.17sfLpTT.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior I
Código da vaga: v1203797
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2015
Requisitos Indispensáveis:• Experiência em atendimento ao cliente;• Conhecimento
técnico na área civil e trabalhista. É imprescindível conhecimento e experiência no
Direito do Trabalho.
Experiência /Atribuições e Qualificações:
• Atendimento ao associado;
• Relacionamento com escritórios terceirizados;
• Análise de minutas de contratos realizados com empresas parceiros para
descontos aos associados;
• Confecção de documentos técnicos como pautas e atas de reuniões, ofícios, entre
outros.
Remuneração: R$3.300,00
Benefícios: Assistência Médica Amil (desconto de 10% do valor do plano) + Vale
refeição + Vale transporte
Local de trabalho: Moema, próximo ao aeroporto de Congonhas (Av. Washington
Luis). - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1203797/advogado-juniori#sthash.ZyjrJX6n.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (Gestão da Inadimplência)
Código da vaga: v1204614
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Requisitos:
- Cursando Administração ou áreas afins;
- Experiência em atividades administrativas;
- Conhecimento de Excel Intermediário;
Atividades:
- Controle e conferência de documentação e arquivos enviados pelas empresas de
cobrança;
- Suporte às empresas de cobrança em informações relacionadas ao sistema e
aluno;

- Inclusão e baixa de acordos nos sistemas SIAF e Datasul;
- Responder protocolos;
- Controle de processos de cobrança judicial;
- Cobrança telefônica;
Faixa salarial: R$ 1.102,50
Horário de trabalho: segunda a sexta 08h12min às 18h00min
Benefícios: vale transporte, vale alimentação ou refeição, seguro de vida, plano
médico e odontológico co-participativo, bolsa de estudos (de até 90%) - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204614/assistente-administrativo-gestaoda-inadimplencia#sthash.LHbVAY7u.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Gestão de Pessoas
Código da vaga: v1204335
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Atividades:
- Recrutamento e Seleção de Pessoas.
- Realizar treinamentos internos e externos.
- Apoio às demais atividades da área de Gestão de Pessoas.
Salário:
Encaminhar pretensão.
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Ticket, PPR, Vale Transporte.
Horário de trabalho: Segunda a Sexta de 08h00min às 17 h e sábado de 08 h às 12
h. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204335/assistente-de-gestaode-pessoas#sthash.dNaC9Ifl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Risco de Mercado Pleno
Código da vaga: v1204478
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
O departamento de Risco de Mercado do BNY Mellon Serviços Financeiros é
responsável pelo monitoramento de risco de mercado dos fundos administrados
(Value at Risk, Stress Testing, Tracking Error, etc).
Escopo das Atividades:
O profissional participará da execução das rotinas operacionais, desenvolvimento de
relatórios customizados, análise crítica de relatórios de risco, participação em
comitês internos e atendimento ao cliente.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação em Engenharia, Economia, Matemática ou Estatística;
Experiência com Risco de Mercado;
Proficiência em MS Excel;
Conhecimento em programação (VBA);
Capacidade analítica;
Excelentes habilidades de gerenciamento de tempo, multitarefas, organização e
comunicação; Inglês Avançado.
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento em linguagem SQL;
Conhecimento do mercado de fundos de investimentos.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204478/analista-de-risco-de-mercadopleno#sthash.vKdalOzI.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FISCAL
Código da vaga: v1158787
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Angra dos Reis / RJ / BR
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Coordenar os controles dos impostos de renda e os retidos na fonte.
Analisar os impostos diretos e verificar Notas Fiscais dos mesmos através de
relatórios no sistema interno.
Verificar as escrituras dos livros de registro de impostos observando as
determinações legais.
Acompanhar o levantamento de informações e documentos para atender à
fiscalização, quando necessário.
Conferir listagens das operações interestaduais com substituição tributária, para
controle de cada contribuinte substituto, conferindo valores e endereços.
Verificar o preenchimento dos formulários de substituição tributária para apuração
do ICMS e a preparação da guia de recolhimento.

Preparar as guias de recolhimento, verificando a existência de devoluções, e
observando a data para pagamento do imposto em cada estado.
Supervisionar e conferir todos os dados de cada venda, incluindo códigos fiscais,
para preenchimento do DAPI (Demonstração de Apuração do ICMS).
Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou em
áreas afins.
Desejável Pós-graduação.
Inglês avançado/fluente será considerado diferencial.
Disponibilidade para residir em ANGRA DOS REIS - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1158787/coordenadorfiscal#sthash.DrPq3t5r.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1204629
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
- Experiência anterior em tributos indiretos (especialmente ICMS e ISS) e toda a
rotina de apuração, pagamento e escrituração do ICMS e do ISS.
- Ensino superior em ciências contábeis ou cursando.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro.
Estamos trabalhando com pretensão salarial.
Benefícios: VT, VR, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida,
Auxílio Graduação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204629/analistafiscal#sthash.e1sXxKTd.dpuf
www.vagas.com.br

AUX ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do ramo de contrução e empreendimentos, contrata profissional para
trabalhar como Aux Administrativa . Está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, recebimentos e pagamentos, arquivos
etc

Requisitos: Sexo Feminino , com experiência de no mínimo seis meses na função.
Experiência em pacote Office, Excell.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VR + conv medico
Observações: Profissional deverá trabalhar com responsabilidade e
comprometimento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Walter para o email atendimentokgr@gmail.com com a sigla AX ADM no campo assunto até o dia
27/10/2015.
Veja outras vagas de AUX ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Administrativo
Código da vaga: v1204715
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Formação:
Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;
Necessário experiência na função;
Morar em local de fácil acesso a Vargem Grande.
Atividades:
: Executar e controlar as atividades administrativas, utilização de ferramenta ERP
para controle de vendas/ compra/ NFes/ estoque e financeiro, manuseio de
ferramenta para gerar boletos bancários, conferência de chegada de materiais e
desenvolvimento de relatórios gerenciais.
Local de trabalho: Vargem Grande
Salário: R$ 1.800,00 + VT + VR.
Horário de trabalho: Segunda à Sexta - 09h00minh às 18h00minh. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204715/analistaadministrativo#sthash.VtKYrhV0.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1205117
Nível hierárquico: Gerência

Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Experiência:
- Contabilidade
- Custos
- Fiscal
- Gestão de equipe Graduação em Ciências Contábeis com CRC ativo
* Vaga para FORTALEZA - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205117/gerente-decontroladoria#sthash.y0O5qBBv.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1205136
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Atividades detalhadas:
- Apoio geral nas atividades administrativas da área;
- Auxílio na operacionalização de cursos e ações de sustentabilidade;
- Consultas de regularidade fiscal.
Requisitos:
- Necessário vivência na área administrativa;
- Ensino Superior em andamento em Administração de Empresas ou áreas afins;
- Excel nível intermediário;
- Será considerado um diferencial ter conhecimento em Licitação Pública.
Oferecemos:
Salário compatível com o mercado e benefícios (VR, VA, VT, AM, AO, convênio com
farmácia).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205136/assistenteadministrativo#sthash.smUpYsFg.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico - BA
Código da vaga: v1205025
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Salvador / BA / BR
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
• Auxiliar em todos os processos administrativos do setor jurídico e Petição de
Cumprimento de Obrigações de Fazer.
• Experiência em rotinas administrativas.
• Desejável cursando ou formado em Direito;
• Necessário conhecimentos do pacote Office (nível intermediário em diante).
• Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Tíquete-refeição, Vale-transporte.
• Regime de contratação: CLT (Efetivo).
• Horário: De segunda a sexta, das 08h30minh às 17h30minh. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205025/assistente-juridicoba#sthash.JmzYF0gD.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Contratação por prazo determinado
Código da vaga: v1205133
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Atividades a serem desenvolvidas:
• Elaborar petições iniciais para cobrança judicial de débitos;
• Avaliar e conferir documentos hábeis a instruir as ações a serem ajuizadas;
• Acompanhar prazos de prescrição para ajuizamento das ações, providenciar o
recolhimento de custas e demais diligências necessárias;
• Priorizar ações de acordo com prazos pré-estabelecidos;
• Dar reporte à coordenação e gerência sobre demandas atendidas.
Requisitos: Graduação em Direito completa;
Advogado regularmente inscrito na OAB;
Conhecimento nas ferramentas Projudi e CPJ;
Excel intermediário.
Características consideradas diferenciais:
Pró-atividade;
Atenção aos detalhes;
Foco em resultados;
Facilidade em aprender.
Outras informações:
Contratação temporária pelo período de três meses, prorrogável por mais três;
Plano de saúde Unimed em coparticipação com o colaborador;
Almoço no local de trabalho;

Vale-transporte. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205133/advogado-contratacao-por-prazodeterminado#sthash.cbzaGG3K.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Planejamento - Jurídico
Código da vaga: v1204912
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Setembro de 2015
Responsável pelo planejamento financeiro e analises da área Jurídica.
Identificar custos, volume, definição de ações e plano de contingências.
Litigation Report.
Necessário inglês avançado, para report internacional e vivência na área jurídica.
Atuação na região da Zona Sul (próximo a estação de trem Berrini).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204912/supervisor-deplanejamento-juridico#sthash.8vlop91e.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO - FATURAMENTO/ TEMPORÁRIO
Código da vaga: v1205200
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
ATIVIDADES:
• Cadastrar planos de pagamento, mensalidades, índices, bolsas;
• Manter atualizado todos os dados financeiros operacionais no sistema Lyceum;
• Cadastrar e controlar cartas de crédito, cartas convênios e demais descontos
Institucionais;
• Validação e correções necessárias para geração de boletos;
• Operar o sistema para realizar faturamento de Pessoa Jurídica;
• Demais atendimentos relacionados a área Financeira e Faturamento.

REQUISITOS: Imprescindíveis
• Superior cursando em áreas relacionadas à Administração ou Finanças;
• Conhecimentos avançados no Pacote Office, principalmente no Excel;
• Vivência em serviços administrativos e rotinas financeiras;
• Vivência com o atendimento ao público;
• Disponibilidade para trabalhar em regime temporário até 31/01/2016.
• Disponibilidade para trabalhar no Campo Comprido, de segunda a sexta-feira, das
08h às 18h.
Desejável
• Conhecimento de Sistema Lyceum.
PACOTE DE REMUNERAÇÃO: Benefícios- Plano de saúde;- Parceria com clínica
odontológica;- Vale transporte;- Vale Refeição;- Cartão Good Card;- Incentivo à
educação;- Incentivo à prática esportiva.
Salário- R$1.689,45. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205200/assistente-financeiro-faturamentotemporario#sthash.91yAqOfD.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal - Santo Amaro
Código da vaga: v1205219
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Cursando Superior em Ciências Contábeis ou Administração;
•Necessário Experiência em:
• Conciliação Bancária;
• Controle de Custos e Inventário;
• Apuração de impostos (ICMS, PIS, COFINS, não cumulativos e DAS)
• Emissão de notas fiscais;
• Contato com órgãos públicos;
• Excel Avançado.
Remuneração: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale Refeição; Vale Alimentação - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205219/assistente-fiscal-santoamaro#sthash.nHaZNSWm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1204911
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Imprescindível domínio do Excel;
Formação superior em Administração, Contábeis ou Economia;
Experiência em áreas de Planejamento Financeiro ou Controladoria;
Auxílio na confecção do budget e consequentemente no seu report;
Confecção de KPI's inclusive o de rentabilidade por cliente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204911/analistafinanceiro#sthash.QHl4Kd56.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Controladoria
Código da vaga: v1204751
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Profissional atuará no setor de controladoria, fazendo análise de dados.
Horário de trabalho: segunda a sexta das 08h00 às 17h00.
Necessário possuir formação superior completa ou estar cursando (administração,
controladoria, economia, contábeis e afins).
Imprescindível conhecimento intermediário na ferramenta EXCEL.
Remuneração: R$ 1370,00 + Benefícios (vale alimentação, vale refeição, vale
transporte, convênio médico e odontológico e seguro de vida). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204751/analistacontroladoria#sthash.zV8d5EdM.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1205312
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cotia / SP / BR

Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Principais Responsabilidades:
- Realizar cadastros e manter atualizados os dados cadastrais da Companhia em
âmbito nacional e internacional;
- Assessorar juridicamente todos os departamentos quanto à interpretação e
aplicação da legislação nos ramos do direito sob sua responsabilidade, bem como
ampliar a atuação preventiva, através da análise, parecer e recomendação de
procedimentos e medidas preventivas, que possibilitem a redução dos riscos e
custos com as operações legais da Empresa;
- Participar de reuniões de negociação com clientes, prestando informações e
esclarecimentos jurídicos, bem como decidindo pela melhor estratégia da
Companhia;
- Elaborar documentos societários, bem como contratos de prestação de serviços,
fornecimento, instalação e montagem, engenharia, serviços de projetos, de média
complexidade, analisando e sugerindo alteração, exclusão ou inserção de cláusulas,
bem como realizando as negociações necessárias;
- Elaborar e/ou revisar os documentos legais de qualquer natureza (pareceres e
demais documentos de cunho jurídico), necessários ao atendimento das
responsabilidades aqui previstas;
- Monitorar e acompanhar as atividades dos advogados externos contratados,
envolvendo ações de natureza administrativa, civil, execução de sentenças,
andamento de perícias judiciais e outras correlatas;
- Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à Empresa, processo de
trabalho, sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde
ocupacional;
- Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da
documentação referente ao processo do trabalho;
- Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu
processo de trabalho;
- Elaborar documentos que visem proporcionar a qualificação aos colaboradores da
empresa, esclarecendo dúvidas em qualquer área onde houver repercussão
jurídica;- Responder a Diretoria Jurídica;
- Responder pelo cumprimento de todas as exigências legais pertinentes à área.
Requisitos:- Imprescindível a experiência na área.
- Graduado em Direito com a OAB definitiva.
- Inglês
- Avançado
- Espanhol
- Desejável. Local de Trabalho: Cotia (Rodovia Raposo Tavares, km 30,5). - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205312/advogadopleno#sthash.79n2YcRc.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributário
Código da vaga: v1184647
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 13 de Agosto de 2015
Atribuições:
- Acompanhamento do contencioso judicial e administrativo de tributos
diretos/indiretos.
- Classificação das ações judiciais e administrativas, em especial valor de risco e
percentual de perda.
- Auxílio no contencioso de tributos indiretos nas esferas Estadual, Municipal e
Distrital.
- Acompanhamento e registro das contingências tributárias da empresa.
- Elaboração de peças judiciais dos processos acompanhados diretamente pela
gerência e revisão de peças judiciais e administrativas dos processos da gerência
acompanhados por escritórios.
- Atuação em discussões judiciais e administrativas de natureza tributária relativas
a imposições fiscais diretas e indiretas.
- Elaboração de relatórios e gestão de escritórios externos.
Requisitos:
- Graduação em Direito.
- Desejável Pós Graduação em Direito Tributário.
- Experiência na área tributária.
- Desejável conhecimento sobre o funcionamento do ramo segurador e sobre a
legislação pertinente.
Informações Adicionais:
- Local de Trabalho: Asa Norte - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1184647/advogadotributario#sthash.DXI6Rhzp.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (JURÍDICO)
Código da vaga: v1205553
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Indispensáveis:
Conhecimento em legislação trabalhista;

Excel intermediário;
Ter atuado como preposto;
Conhecimento em departamento de pessoal;
Ensino Médio Completo.
Desejáveis:
Conhecimento em Sistema (SAP, Espaider e Power Point);
Experiência com calculo trabalhista;
Ensino superior cursando Direito, Administração, Ciências Contábeis, Recursos
Humanos e áreas afins.
Atividades
Receber as iniciais dos processos trabalhistas;
Reunir e analisar documentos internos necessários para audiência;
Participar de audiências como preposto;
Agendar reuniões com as partes interessadas dos processos;
Elaborar relatórios dos processos e dar suporte aos escritórios de advocacia;
Solicitar pagamentos referente as atividades processuais.
Benefícios:
•Assistência Médica, Assistência Odontológica, Participação nos resultados, Seguro
de vida, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte
•Regime de contratação: CLT (Efetivo)
•Horário: De segunda a sexta, horário comercial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205553/assistenteadministrativo-juridico#sthash.WZ54ePgN.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1205458
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Profissional atuará na área de Assistência Técnica da companhia, sendo responsável
pelas rotinas administrativas do setor.
Profissional com Ensino Médio/Técnico/Profissionalizante completo.
Conhecimento avançado do pacote Office.
Facilidade para trabalhos em grupo, boa dicção e segurança para contato com
cliente. Principais atividades:
- abrir pedido no sistema;
- apontamento de horas técnicas no sistema;
- controle do apontamento de horas tipo CTSV;
- elaboração do relatório de transferência de horas entre centros de custos;

- encerramento das MO's no sistema;
- verificação do cadastro do relatório técnico;
- criação da memória de cálculo e posterior envio aos clientes;
- faturamento dos pedidos;
- backlog dos pedidos de serviços executados;- manter controle das despesas dos
pedidos;
- organização de pastas e arquivos de relatórios técnicos;
- auxílio no controle dos veículos da frota.
Empresa localizada na rodovia Anhanguera, km 14.
Horário de trabalho: de 2ª a 6ª, das 7h às 16h. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205458/assistenteadministrativo#sthash.AEPuc1C7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1205474
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Principais Atividades:
Auxiliar as áreas da empresa nas rotinas administrativas.
Analise de contrato, emissão de NF, cobrança dos clientes com fatura aberta.
Controle das devoluções e saídas de material.
Controle faturamento.
Requisitos Necessários:
Superior completo ou cursando.
Ter conhecimento e vivência nas rotinas administrativas;
Vivência em administração predial;
Conhecimento de legislação fiscal;
Experiência em faturamento e Notas Fiscais;
Bons conhecimentos em Excel;
Atrativos:
Regime de contratação CLT;
Salário: compatível com o mercado;
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Cesta Básica e Seguro de Vida.
Horário de Trabalho: 2° à 6° das 8h às 18hs.
Para atuar na região de Cabo de Santo Agostinho. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205474/analistaadministrativo#sthash.DaS90f4u.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SANTOS / SP
Código da vaga: v1205353
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
REQUISITOS:
Desejável Superior Cursando;
Experiência na área administrativa ou atividades correlatas;
Conhecimento em informática.
ATIVIDADES:
Atendimento a clientes por telefone e pessoalmente;
Alimentação de planilhas;
Rotinas administrativas em geral.
A EMPRESA OFERECE:
Salário:R$ 1.000,00
BENEFÍCIOS: VT + VR (16,85) + Seguro de Vida
Horário de Trabalho: De Segunda a Sexta-Feira das 09h30min às 17h30min e aos
Sábados das 09h30min às 17h00min
VAGA TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA REGIÃO SANTOS/SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205353/auxiliar-administrativo-santossp#sthash.9t9hMO4B.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Contabilidade e Fiscal
Código da vaga: v1205466
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Requisitos necessários:
Formação superior em Ciências Contábeis com CRC ativo;
Pós graduação em Direito Tributário e/ou Controladoria e afins;
Inglês avançado ou intermediário;
Larga vivência nas áreas Contábil e Fiscal;
Experiência comprovada na liderança de equipe no cargo de Supervisor Contábil e
Fiscal;
Forte conhecimento (apuração e análise) de impostos Diretos e Indiretos:
IRPJ/CSLL, ICMS, PIS/COFINS, ISS;
Forte conhecimento em conciliações e análises contábeis;

Imprescindível larga experiência no ERP EMS 2.06 e 5.06 da Datasul/ TOTVs ou
TOTVs 11.
Principais responsabilidades do cargo:
Elaboração e análise de obrigações acessórias Estaduais, Federais e Municipais,
além de recuperação de créditos federais: DIPJ, FCONT, GIA, EFD Contribuições,
SPED Contábil e Fiscal, ECF, DIPAM, LALUR, DIRF, PERDCOMP;
Elaboração de Reports Gerencias e Demonstrações Financeiras em IFRS; Controle e
análise de Ativos Fixos e Créditos de ICMS via CIAP; Análise e gestão de tributos
com foco em planejamento.
Remuneração e Benefícios:
Faixa Salarial: R$ 8.000,00
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Farmácia, Cesta Básica (Cartão Alelo),
Seguro de Vida, Refeição no local, Estacionamento, Cartão Combustível (50 litros
de combustível para carro ou 30 litros para moto), PLR. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205466/supervisor-de-contabilidade-efiscal#sthash.TjQ3weU0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Controladoria
Código da vaga: v1205566
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Assistente de Controladoria voltado para área fiscal com o perfil que atenda as
exigências abaixo:
• Experiência em análise de documentos fiscais, principalmente os que geram
“contas a pagar”;
• Experiência com Retenção de Impostos e Contribuições;
• Pró-Atividade para resolver assuntos externos em órgãos públicos (Prefeitura,
RFB);
• Organização de Arquivo fiscal/contábil;
• Boa redação para atender nossos clientes internos/externos por e-mail;
• Conhecimento básico de obrigações acessórias fiscais (DCTF, SPED, SISCOSERV,
entre outras);
• Conhecimento de Excel.
Local: Centro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205566/assistente-decontroladoria#sthash.MmK0aDeC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior
Código da vaga:v1205631
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:12 de Agosto de 2015
Local de Trabalho: São Paulo
- Será responsável per Elaborar e Acompanhar o Budget, Capex e Fluxo de Caixa;
- Realizar a apuração dos indicadores de performance dos franqueados e da
operação como um todo;
- Elaborar todo o material de Acompanhamento Financeiro;
- Realizar a Gestão por centro de custo.
Pré-requisitos:
1 - Formação Acadêmica: Graduação completa Administração de Empresas,
Contábil ou áreas afins;
2 – Desejável MBA/Pós-graduação;
3 – Sólidos conhecimentos em Pacote Office, principalmente Excel e PowerPoint.
Salário e Benefícios compatível com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205631/analista-financeirosenior#sthash.FnU5GveS.dpuf
www.vagas.com;.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1205259
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Principais Atividades:
-Analisar e executar toda a rotina fiscal cumprindo as exigências contidas na
legislação vigente;-Conciliar as informações de Compras e Vendas entre SAP, DW e
Obrigações Acessórias, realizando os ajustes no DW e submetendo as -Obrigações
Acessórias (Siscoserv, Sped --Contribuições, Sped Fiscal, GIA, DCTF e NFTs ou
obrigação acessória municipal semelhante);-Apuração de Tributos sobre os serviços
contratados/prestados (ICMS, ICMS ST, ISS, PIS, COFINS, INSS);
-Participar de conference calls, reuniões e projetos de adequação/planejamento
fiscal Requisitos:
-Formação superior cursando em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou
áreas afins.
-Conhecimento em SAP, DW e Excel;
- Vivencia na área fiscal entre 3 a 4 anos.

- Inglês intermediário ou avançado.
Horário: 9h as 18h de segunda a sexta
Local: Vila Olímpia - SP
Benefícios: VT, VR, AM, AO, SV e PLR. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205259/analista-fiscal#sthash.MJdsUU2X.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades:
• Supervisionar e orientar as atividades da área Financeira, visando assegurar
adequado controle sobre toda a movimentação financeira da empresa, no que se
referem a pagamentos, recebimentos e transferências de numerários;
• Supervisionar as atividades de Contas a Pagar e Receber, visando assegurar que
os recebimentos e pagamentos sejam efetuados dentro dos prazos acordados pela
empresa;
• Analisar e conferir as atividades de contas a pagar, visando assegurar o
cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa;
• Analisar e conferir as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos
os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil;
• Analisar o Fluxo de Caixa da empresa;
• Supervisionar as linhas de crédito concedidas aos Clientes;
• Supervisionar o índice de inadimplência de Clientes;
• Conciliações Contábeis;
• Executar outras atividades compatíveis ao cargo;
• Seguir fielmente todas as normas internas da empresa;
• Atender as ações de segurança, meio ambiente e saúde nos prazos acordados;
• Contribuir para o processo de melhoria contínua da empresa.
Requisitos: Planejar, organizar e controlar as atividades da área Financeira da
empresa, definindo metas e atribuições para cada funcionário, viabilizando e
acompanhando os resultados dos trabalhos realizados em atendimento às
necessidades da empresa, assegurando seu crescimento, lucratividade, bem como
suprindo a diretoria com informações gerenciais e subsidiando-a em análises
estratégicas e tomadas de decisões.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECURSOS
HUMANOS para o e-mail selecao_recursoshumanos@yahoo.com.br com a sigla
0017 no campo ass unto até o dia 30/08/2015.
.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no Ramo Imobiliário está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Trabalhar na recepção, atendimento ao publico
Requisitos: Conhecimento em informática e afins
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Horário comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Administrativo
para o e-mail jbimoveis2014@hotmail.com com a sigla Aux Adm. no campo assunto
até o dia 17/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Controladoria Sr
Código da vaga: v1209115
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Forte atuação nas áreas Contábil, Fiscal, Custos;
Bons conhecimentos da legislação brasileira e vivência na elaboração de balanços e
relatórios gerenciais;
Experiência em implantação de sistemas integrados;
Bons conhecimentos em orçamentos e custos;
Habilidade com pacote office e tabelas em Excel.
Formação: Superior Completo
Idioma: Desejável Inglês Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209115/gerente-de-controladoriasr#sthash.83BYey0Q.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1209135
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Macaé / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Administrar e coordenar atividades inerentes ao a empresa de segurança.
Ter experiência em empresa de segurança. Superior de completo ou cursando.
Vagas destinada a moradores de Macaé e Rio das Ostras.
Os currículos deveram ser enviados para vagas.macae@hopevig.com.br]

Coordenador de Gente e Gestão
Código da vaga: v1209094
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Atuar no setor de Gente e Gestão, coordenar e planejar as rotinas do departamento
de gente e gestão, garantir o cumprimento das políticas, práticas e procedimentos
em geral (Benefícios, R&S, T&D, Remuneração e Segurança do Trabalho).
Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho e elaborar plano de ação de
acordo com a demanda.
Necessário experiência com recursos humanos, tais como: R&S, T&D, indicadores,
desenvolvimento de campanhas e suporte sindical e jurídico do trabalho.
Desejável Ensino Superior completo em Psicologia, Administração, Pedagogia ou
áreas afins. Desejável Pós-graduação em Gestão de Negócio, Pessoas ou similares.
Cursos de PI e Grafologia. Conhecimentos em Legislação Trabalhista e RH Industrial
Benefícios: Celular fornecido pela empresa, Estacionamento, Restaurante na
empresa, Seguro de vida em grupo, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta, das 7h15 às 17h
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209094/coordenador-de-gentee-gestao#sthash.fjVHSqT4.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Planejamento Tributário
Código da vaga: v1209114
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Será responsável pela apuração de impostos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS;
Impostos indiretos e diretos;
Forte atuação em planejamento tributário.
Formação: Superior Completo Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209114/gerente-de-planejamentotributario#sthash.Bul7DcaU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Administração de Pessoal
Código da vaga: v1209119
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Atuação em folha de pagamento, admissão, demissão e benefícios; Irá atuar com
grande volume de processos.
Imprescindível ter experiência em empresas com grande volume de contratação e
funcionários.
Formação: Superior Completo Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209119/analista-de-administracao-depessoal#sthash.oewREaaq.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de RH
Código da vaga: v1209111
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Gerenciamento de forma generalista, sendo responsável por Recrutamento &
Seleção, Cargos e Salários, Administração de Pessoal e Treinamento e
Desenvolvimento;
Irá atuar com grande volume de seleção e contratação;

Start-up de novas operações;
Gestão de pessoas.
Formação: Desejável Pós Graduação. Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209111/gerente-de-rh#sthash.rPUToRSO.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Societário
Código da vaga: v1209122
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Suporte as operações de M&A da Companhia;
Elaboração de documentos societários;
Análise e revisão de regulamentos de fundos de investimento;
Participação nas reuniões societárias e elaboração de atas e interface com a área de
RI; Acompanhamento de licitações;
Elaboração de impugnações e recursos administrativos.
Formação: Superior Completo em Direito com OAB e desejável MBA.
Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209122/advogadosocietario#sthash.6dITSvPs.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1208642
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Profissional atuará no núcleo de Licitações, com foco em análise de editais,
pesquisa de pregões e acompanhamento de serviços bem como análise de
contratos.
Atuar com a preparação de toda documentação pertinente a um processo licitatório.
Necessária experiência em participação nos processos licitatórios, elaboração de
recursos, impugnações, contra recursos administrativos, acompanhamento e

liberação de empenhos e entregas. Atuar com montagem e revisão de todo o
processo licitatório.
Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as
atividades da empresa dentro da legislação e evitar prejuízos.
Local de Trabalho: Lapa de Baixo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1208642/advogadopleno#sthash.BF87VH8n.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Contencioso Sr.
Código da vaga: v1208590
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Responsável por assessorar a empresa em assuntos jurídicos da área de
contencioso cível. Irá administrar e definir estratégias de defesas com os escritórios
referente ás ações de direito do consumidor.
Atuará também com o foco preventivo visando reduzir índices de ações e fornecerá
suporte e treinamento ás áreas de negócio.
Requisitos:
- Graduação Completa em Direito;
- Desejável pós-graduação/MBA
- Conhecimentos avançados de inglês
- Experiência na área de Contencioso Cível. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208590/advogado-contenciososr#sthash.MtbAaCSn.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado de Banca
Código da vaga: v1209062
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 24 de Agosto de 2015
Perfil:
- Superior Completo em Direito com OAB;
- Experiência em contencioso de massa cível;
- Conhecimentos específicos: direito de saúde suplementar, direito do consumidor,
direito processual cível e execução.
Atribuições:
- Acompanhamento e Condução de Processos;
- Elaboração de Peças Processuais;
- Agendamento de Prazos;
- Diligências externas.
Oferecemos:
Remuneração: Distribuição de lucros média de R$2.500,00 + Plano de Saúde.
Bom ambiente de trabalho! Recursos Humanos - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209062/advogado-debanca#sthash.TcqIVwwZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico - Área Trabalhista
Código da vaga: v1208938
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Esteio / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Requisitos:
- Superior em Direito e OAB;
- Domínio do pacote Office;
- Experiência na área jurídica trabalhista.
Atividades:
*Atender as necessidades documentais relativas as demandas de processos
judiciais e administrativos, mediante providências e organização de documentos
necessários, bem como elaboração de relatórios;
* Auxiliar no atendimento da consultoria jurídica interna, por meio de pesquisa de
legislação e jurisprudência, interpretando e orientando;
* Assegurar que as operações estejam sendo realizadas dentro da legislação
vigente por meio de acompanhamento, análise e interpretação da legislação;
* Representar a empresa, na figura de preposto, nos atos judiciais, por meio do
comparecimento em audiências; acompanhar pericias;
* Acompanhar as alterações na legislação, elaborar Comunicações Internas,
submetendo-as à coordenação e/ou gerência para que sejam repassadas aos

interessados, a fim de manter as unidades de negócio sempre informadas e de
acordo com a legislação em vigor.
Remuneração: Salário compatível com o mercado, transporte, refeitório no local,
assistência médica e odontológica, participação nos resultados, auxílio farmácia,
prêmio assiduidade mensal, entre outros. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208938/analista-juridico-areatrabalhista#sthash.WoFwybnE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de planejamento financeiro Pleno
Código da vaga: v1209130
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Será responsável pela apuração, acompanhamento e consolidação de resultados,
orçamentos de vendas, Forecasts mensais e estruturação de análise e comparativos
de dados.
Trabalhará com base de dados e será responsável por desenvolver e aperfeiçoar
planilhas. Necessário conhecimentos em SAP, Access, excel e base de dados. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209130/analista-de-planejamentofinanceiro-pleno#sthash.le33WupX.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE IMPORTAÇÃO e PLANEJAMENTO
Código da vaga: v1209121
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Atividades:
Promover a integração das áreas de Planejamento e Administração da Carteira a
fim de obter melhores resultados no atendimento dos pedidos de peças de
reposição; estabelecer relação direta com fornecedores a fim de garantir que todos

os processos de: planejamento, compra, importação entrega, cumpra com o SLA
estabelecido em contrato;
Apoiar a área de logística na gestão dos estoques com objetivo de aumentar a
produtividade e qualidade e diminuir custos logísticos;
Avaliar periodicamente o pessoal sob sua responsabilidade a fim de levantar
necessidade de desenvolvimento e qualificação dos mesmos e propor os
treinamentos necessários;
Garantir a acuracidade de informação dos reports das áreas de Importação e
Planejamento, principalmente com relação as informações financeiras
Requisitos:
Nível de Inglês (Fluente)
Ensino Superior Concluído
Desejável Pós Graduação
Pacote Office (Avançado)
Sólidos conhecimentos do Processo de Importação: Interação com terminais, portos
e receita federal / Importação via Trading / Importação por conta e ordem.
Experiência com gestão de pessoas.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209121/coordenador-deimportacao-e-planejamento#sthash.5WkDavua.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade
Código da vaga: v1208706
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
O Gerente Contábil vai reportar diretamente ao CEO, com as seguintes
atribuições:- Acompanhar a transição do processo de internalização da
contabilidade (seis meses), garantindo um processo sustentável de transição;
- Acompanhar o fechamento e integrações dos módulos transacionais do sistema
integrado da empresa, de forma a garantir o cumprimento dos prazos e a correta
classificação contábil;
- Garantir o fechamento contábil de todas as atividades da empresa, dentro dos
prazos estipulados pela mesma, com a correta classificação e análises das contas
contábeis;- Conferir os relatórios de faturamento e movimentação de estoques;
- Dar o direcionamento e atendimento necessário no que se refere a dúvidas
contábeis e fiscais aos clientes internos;
- Atender e acompanhar os trabalhos de auditorias (internas e externas), prestando
todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho
do parceiro;
- Assegurar o cumprimento dos acordo de níveis de serviços no prazo e qualidade
estabelecidos;

- Responsabilidade pela montagem da equipe e contribuir para o desenvolvimento
dos profissionais subordinados, oferecendo feedback, avaliações e demais aspectos
profissionais (Gestão de Pessoas);
- Gerenciar a execução das atividades do departamento, no tocante ao
desenvolvimentos das atividades da contabilidade da empresa (Gerencial,
Financeira e fiscal);
- Reporte das informações fiscais e contábeis aos envolvidos nas operações da
empresa;
- Gerir as atividades fiscais da companhia (apuração de impostos, obrigações
acessórias
- SPEDS Fiscal , SPED Contábil e F-CONT, DCTF, DIRF, Informes de Rendimentos,
Sintegra, GIAS, SEF, e
- Contribuições (PIS/COFINS) e emissão de declarações) mantendo em
conformidade a documentação legalmente exigida, assim como garantir a correta
apuração dos impostos devidos retidos e sobre o faturamento (IR, PIS COFINS,
CSLL, INSS e etc.);
- Apoiar o CEO em apresentações e relatórios para os Acionistas e o Conselho de
Administração da empresa.
EXPERIÊNCIA
- Formação Superior em Economia, Contabilidade ou correlato;
- Desejável experiência como gestor;
- Sólidos conhecimentos da área fiscal;
- Sólidos conhecimentos das rotinas contábeis (lançamentos contábeis, rotinas de
conciliação e fechamento, balanço, SPED, FCONT);
- Sólidos conhecimentos dos conceitos contábeis, regras e pronunciamentos
contábeis;- Domínio e controle das obrigações acessórias.
- Pró-ativo, comunicativo, orientado para equipes;
- Vivencia em gestão de pessoas;
- Experiência com internalização de processos. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208706/gerente-decontabilidade#sthash.ZrbSHUEo.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE SOCIETÁRIO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil de médio porte contrata para vaga efetiva. está com uma
vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Realizar a manutenção de documentos societários dos clientes,
como abertura, alteração e encerramento de empresas. Elaborar pesquisa de
situação cadastral em órgãos públicos, regulariza situação tributária e obtém
certidões junto aos órgãos expedidores. Registros de atas de reuniões.
Requisitos: Acima de 20 anos, morador de Americana, Nova Odessa, Sumaré e
Santa Barbara D´Oeste, com experiência média de uma ano na função. Ensino

médio completo, superior ou técnico em Contabilidade, Administração ou similares
será diferencial. Conhecimento intermediário em Pacote Office. Habilitado.
Salário: R$ 1.341,00
Benefícios: VA / CM / CO / VT / IE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail atendimento@klinderrh.com.br com a sigla ASSSOC no campo assunto até o
dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente Societário no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Jurídico Pleno
Código da vaga: v1209401
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2015
Requisitos: Superior Completo em Direito
Experiências nas atividades exercidas Atividades:
Estudos de novas Leis Criminais
Elaboração de pareceres criminais e atendimento das áreas internas
Elaboração de pareceres de ofícios para Autoridade Policial Juízo ou Ministério
Público Gestão de Processos Acompanhados por advogados externos.
Oferecemos:
Vale Alimentação
Vale Refeição
Convênio médico e odontológico
Participação nos Lucros
Previdência Privada
Bolsa Estudos
Auxilio Creche ou Babá Convênio com farmácias
Descontos em produtos da Empresa - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209401/analista-juridicopleno#sthash.4KKU7Pvo.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1209412
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Executar, sob supervisão direta, atividades de apoio administrativo, atendimentos,
organização e arquivamento de documentos, distribuição da correspondência e
serviços externos, para dar suporte aos diversos setores da empresa.
Local: Shopping Patio Cianê - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209412/auxiliaradministrativo#sthash.1jOItD6e.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1209238
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Atuar no departamento de gestão de contratos, com análise documental e
andamento em contratos para registro, distratos, sessões, aditamentos.
Experiência em gestão de contratos.
Conhecimentos intermediários em Word e Excel. Ter boa dicção e redação
comercial. Ser dinâmico, organizado, pontual, discreto e habituado a trabalhar sob
pressão.
Salário: RS 1000+ VT + VR + AM + AO
Requisitos: Ensino Médio Completo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209238/assistenteadministrativo#sthash.jkPXXiMo.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO JR.
Código da vaga: v1209221
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Santos / SP / BR
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
ATIVIDADES

Elaboração e analise de relatórios estatísticos, lançamento de NF e outros
documentos em sistema, dentre outras atividades correlatas ao cargo.
PRÉ REQUISITOS
Superior Completo
Pacote Office - AVANÇADO,
Vivência no segmento de Comércio Exterior
BENEFICIOS
Plano de Saúde
Assistência Odontológica
Vale Refeição
Vale Transporte
Auxílio Creche
PPR
Seguro de Vida
Convênios com instituições de ensino Horário: 08h00 às 18h00 (seg. a sex) - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209221/analista-administrativojr#sthash.5v8pP7Ay.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: v1209224
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
- Atendimento telefônico e pessoal
- Apoio geral pra área administrativa (arquivo, digitação, atendimento telefônico,
entre outras tarefas).
- Necessário ter mais de 18 anos.
- Necessário ter fácil acesso para Zona Sul de São Paulo.
- Disponibilidade para inicio imediato. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209224/auxiliar-deescritorio#sthash.SwGXxqHi.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1209615

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Objetivo do Cargo:
- Atuar na Tesouraria.
Principais atividades:
- Importar Extratos Bancários no sistema SAP Salvar s extratos bancários físicos
Auxiliar no controle de documentação societária.
- Realizar a conciliação Bancária de todas as contas de Bancos ativas.
- Controlar os saldos das contas contábeis no sistema SAP x Saldo dos Extrato
Bancários
- Atender os chamados da fila da Tesouraria.
- Responsável pelo controle das Procurações Financeiras.
- Responsável pelo preenchimento e o envio das Fichas Cadastrais dos Bancos;
- Propor melhorias nos processos e sistemas atualmente utilizados pela Tesouraria.
Formação:
- Superior completo: desejável formação em Ciências Contábeis, Economia ou
Administração.
Conhecimentos Necessários:
- Ferramentas Excel, Word, Power Point
- Usuário em nível intermediário;
Desejável:
- Disponibilidade imediata.
- Conhecimento em SAP.
Local de Atuação:
- Zona Sul - São Paulo/SP. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209615/assistentefinanceiro#sthash.291ZRm6y.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Junior
Código da vaga: v1209315
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
- Formação Acadêmica:
Ciências Contábeis, Administração, Economia, Finanças.
- Pacote Office: de Intermediário à Avançado (utilização de fórmulas, Tabela
Dinâmica, Procv)

- Conhecimentos em Contabilidade –
Conhecimentos em Matemática Financeira
Diferencial: Conhecimento na ferramenta SQL - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209315/analista-de-controladoriajunior#sthash.L048kVFt.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SÊNIOR
Código da vaga: v1209450
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Que já tenha atuado em indústrias (preferencialmente multinacionais).
Responsável pelas rotinas e controles da área fiscal e tributária, visando assegurar
o cumprimento das exigências fiscais e legais vigentes.
Responsável pelo arquivo de livros e documentos fiscais, pela parametrização do
sistema integrado SAP, bem como o reporting Mastersaf.
Supervisionar o cumprimento das obrigações fiscais acessórias, através do envio de
arquivos eletrônicos às entidades fiscalizadoras (DIRF, DCTF, GIA E SPED Pis
COFINS/Fiscal), etc...
Profundo domínio da legislação tributária de impostos indiretos.
Bons conhecimentos de impostos diretos, aduaneiros e outros.
Domínio do Pacote Office.
Experiência com sistemas: ERP/BI SAP e Mastersaf.
Inglês intermediário / avançado.
Formação: Superior completo em Ciências Contábeis ou Direito, desejável Pós ou
MBA em Gestão e Planejamento Tributário.
Local de trabalho: Jandira. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209450/analista-fiscalsenior#sthash.cgWZ57GS.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de RH Jr. (Indicadores)
Responsabilidades:
Responsável pelo controle orçamentário da área de T&D;

Responsável pela consolidação de todos os indicadores da área de T&D
Analise e propostas de melhoria de acordo com os resultados da área
Requisitos:
Graduação Completa em Administração, Engenharia, Matemática ou áreas afins;
Excelente conhecimento de Excel
Atuação com indicadores da área de Treinamento e Desenvolvimento
Local: Zona Sul – SP
Remuneração e benefícios condizentes a empresa de grande porte
Enviar “CV” URGENTE com pretensão salarial para: lia@marcondelli.com.br
Assunto: Analista RH Jr.

Auxiliar de Contas A Pagar e Receber
Para a cidade de Lorena / SP
- Superior completo em administração;
- Experiência na área financeira;
- Informática avançada;
- Residir em Lorena ou Guaratinguetá.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-decontas-a-pagar-e-receber-141435.aspx

AUDITOR CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar Auditorias em clientes externo
Requisitos: Superior completo em Contabilidade. Conhecimento abrangente da
legislação fiscal e tributária. com registro no CNAI – Cadastro Nacional dos
Auditores Independentes (condição essencial
Salário: R$ 6.000,00
Benefícios: (refeições e reembolso de despesas com viagens)
Observações: Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 8 horas a 17
horas, com uma hora de intervalo de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla AUDITOR no campo assunto até o dia
05/08/2015.
Veja outras vagas de Auditor Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR CONTÁBIL SENIOR / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atuar em todas as rotinas relacionadas ao departamento
contábil
Requisitos: Experiência anterior um ano na área. Técnico na area Contábil ou Estar
cursando nível superior na area Contábil.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Plano de Carreira, Assistência Médica e Odontológica, Convênio com
Farmácia, Subsídio Faculdade- Pós Graduação/MBA, Participação nos lucros, Seguro
de vida em grupo, Vale Refeição, Vale Transportes, Ginástica Laboral três vezes por
semana, Café da manhã/ Café da Tarde, Uniforme, Prêmio Estabilidade.
Observações: Horário: Segunda a Sexta das 7:30 às 17:18 (Horário de Trabalho:
De Segunda à Sexta, horário comercial, flexível dentro das 44 horas semanais.)
OBS. colocar a sigla (CONT) no campo assunto do e-mail para que seu currículo
possa ser visualizado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONT no campo assunto até o dia
05/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil Senior no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR FISCAL PLENO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atuar em todas as rotinas relacionadas ao departamento Fiscal
Requisitos: Experiência anterior na função. Técnico na area Contábil ou Estar
cursando nível superior na area Contábil.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Plano de Carreira, Assistência Médica e Odontológica, Convênio com
Farmácia, Subsídio Faculdade- Pós Graduação/MBA, Participação nos lucros, Seguro
de vida em grupo, Vale Refeição, Vale Transportes, Ginástica Laboral três vezes por
semana, Café da manhã/ Café da Tarde, Uniforme, Prêmio Estabilidade.
Observações: Horário: Segunda a Sexta das 7:30 às 17:18 (Horário de Trabalho:
De Segunda à Sexta, horário comercial, flexível dentro das 44 horas semanais.)
OBS. colocar a sigla (CONT) no campo assunto do e-mail para que seu currículo
possa ser visualizado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONT no campo assunto até o dia
05/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal Pleno no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo
Para a cidade de Lorena / SP
Formação: Ensino médio completo;
Noções em informática (Word e Excel);
Habilitação cat. B (precisa ter experiência em dirigir e não apenas ter habilitação);
Possuir disponibilidade de horário (irá trabalhar sob revezamento uma semana no
horário da manhã o outro no da tarde).
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliaradministrativo-145446.aspx

Auxiliar Contábil
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Consultoria de RH especializada na solução de serviços de Recrutamento e Seleção,
atendendo a empresas de pequeno, médio e grande porte, com vagas efetivas e de
estágios. Sediada no Rio de Janeiro, com Matriz no Centro e Filial na Tijuca,
seleciona para cliente.
Escolaridade: Ensino médio completo, superior cursando em Ciências Contábeis
será um diferencial.
Atividades: Classificação contábil, escrituração contábil (despesas, tributos, folhas
de pagamento entre outros), emissão de balancetes, controle e emissão de guias
de IRRF, digitação, validação e envio de declarações (IRPF,DIRF, DACON, DEFIS,
DCTF entre outros).
Local de Trabalho: Andaraí/ RJ (Próximo à Tijuca).
Horário: Segunda à sexta 08:15 às 18:00 .
Salário: R$ 1350,00+ VT + VR (15,00) + AM (Unimed, desconto de R$ 1,89) +
Participação nos lucros.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliarcontabil-136700.aspx

Assistente Financeiro
Para a cidade de Lorena / SP
Residir em LORENA (Apenas essa cidade);
Experiência com a rotina de Contas a pagar e receber; agendamento e controle de

pagamentos e arquivos.
Superior completo ou cursando;
Conhecimento em Informática;
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assistentefinanceiro-195771.aspx

Auxiliar de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k444-1156
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Água Encanada
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 06/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ9705

COORD. PLANEJ. ESTRATÉGICO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Superior completo em Adm. de Empresas, Ciências Econômicas ou
Engenharia. Experiência em planejamento estratégico nas áreas de Marketing,
Financeira, Compras e Logística. Vivência em relatórios gerenciais orçamento,
relatórios indicadores. Excel avançado. Experiência Sistema Integrado (desejável
SAP / BI). Vivência em indústria farmacêutica e/ou bens de consumo.
Salário: a combinar
Benefícios: FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL
Observações: VAGA TEMPORÁRIA COM CHANCE DE EFETIVAÇÃO. ENVIAR
CURRÍCULO COM ÚLTIMO SALÁRIO + PRETENSÃO SALARIAL.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carmen Ferreira
para o e-mail carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla COORD/PLANEJ no
campo assunto até o dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de COORD. PLANEJ. ESTRATÉGICO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k3422-77
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Ilhéus/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el40G5

Analista Contábil Júnior
Código da vaga: k767-366
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Temporários
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 07/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3Xdm

ASSISTENTE DE SECRETARIA - PRAZO DETERMINADO - PARAÍBA DO SUL
Código da vaga: v1208312
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Paraíba do Sul / RJ / BR
Data de expiração: 01 de Agosto de 2015
Descrição das Atividades a Desempenhar:
- Executar a abertura e atualização da data de início de cursos no sistemas;
- Executar serviços, de forma a garantir o alcance das metas, a eficácia e a
qualidade do desempenho operacional;
- Garantir a confiabilidade dos processos e registros educacionais;
- Orientar e dá suporte aos alunos no âmbito escolar;
- Apoiar os instrutores, efetuando ambientação administrativa e entregando o
manual;
- orientar os instrutores quanto aos registros de frequência, avaliação no sistema,
utilização de ambientes, equipamentos, material de apoio e sobre procedimentos
para o pagamento e calendário praticado na instituição.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Desejável experiência anterior com atendimento a clientes
Conhecimento Desejável:
- Pacote Office (Word, Excel e Outlook), Internet e MS Project.
Etapas do processo seletivo:
1) Análise curricular de caráter eliminatório:
1.1. Formação compatível com os requisitos acima;
1.2. Experiência compatível com os requisitos acima.
2) Avaliação de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório:
2.1. Aplicação de Teste de Português, em que será exigida a pontuação mínima de
50%;
2.1.1. Conteúdo Programático do teste de Português: Acentuação gráfica /
Pontuação /Classe gramatical / Sintaxe / Concordância Nominal / Emprego de s e z
/ Verbo / Fonema / Uso dos porquês / Ortografia / Plural das palavras / Separação
silábica.
2.1.2. Referências Bibliográficas:
* Gramática: Texto, Reflexão e Uso - William Roberto Cereja, Thereza Cochar
Magalhaes.
* Gramática da Língua Portuguesa - Ensino Médio - 8ª Ed. Mesquita, Roberto Melo.
2.2. Aplicação de Redação/Case, com o objetivo de avaliar a capacidade de escrita,
em que serão observados o desenvolvimento do tema proposto, concordância e o
uso correto da gramática da língua Portuguesa.
2.3 Aplicação de prova técnica com pontuação mínima de 58%
3) Entrevista individual e/ou dinâmica de grupo de caráter eliminatório e
classificatório
3.1. Avaliação das características comportamentais refletindo os valores da
empresa.
3.1.1 Valores:
* Foco em Resultados
* Atitude de Dono
* Paixão por Transformar
4) Entrevista com o gestor de caráter eliminatório e classificatório, em que serão
avaliadas as experiências e conhecimentos necessários para o cargo. Serão
considerados aptos os candidatos que obtiverem mínimo de 50% de

aproveitamento.
Disposições gerais:
Em caso de empate na classificação final, será adotado como critério para
desempate a maior nota resultante da entrevista com o RH, persistindo o empate
será considero a maior nota de avaliação com o gestor.
* A interposição de recursos poderá ser solicitado até 24hs após a liberação do
resultado da etapa de prova de conhecimentos. Deverá ser devidamente
formalizado, mediante o comparecimento a sede deste regional, localizada na Rua:
Marques de Abrantes, n.99, 4º andar, no horário de 9hs às 18hs, com a gerência
de Gente e Gestão e através de formulário especifico que será fornecido.
*Não serão admitidos no Senac RJ parentes até o terceiro grau civil (afim ou
consanguíneo) de presidente, dos membros efetivos e suplentes do conselho
nacional, do conselho fiscal ou dos conselhos regionais do Senac ou Sesc .
•Compreende-se como parente até o 3ºgrau
1º grau - consanguíneo: Pai, Mãe e Filhos
Afinidade: marido, mulher ou união estável declarada, sogro (a), genro e nora
2º grau - consanguíneo: irmãos e avós
Afinidade: cunhado (a)
3º grau - consanguíneo: tios, sobrinhos e bisavós
Normativo Interno: padrasto, madrasta, enteado (a) e concunhado (a)
* O Senac RJ poderá adiar, suspender, revogar ou anular o processo seletivo, sem
que caiba qualquer indenização ao candidato.
Benefícios: Vale-Refeição ou Alimentação; Assistência Médica; Assistência
Odontológica; Vale-Transporte; Seguro de Vida; Plano de Previdência Privada.
Este processo seletivo terá validade de até 24 meses, a partir da data do anúncio e
os candidatos poderão ser convocados a ocupar novas vagas do mesmo cargo
neste período.
*Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiência.
Local de Trabalho: Paraíba do Sul - RJ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1208312/assistente-desecretaria-prazo-determinado-paraiba-do-sul#sthash.rcXIGP4y.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Código da vaga: v1212243
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Agosto de 2015
ATRIBUIÇÕES:
- Gerenciamento do faturamento, recebimento e repasse dos honorários médicos
dos cooperados;

- Responsável pela otimização dos processos, definição e implantação de controles
para a área administrativa, financeira e comercial;
- Negociação junto aos convênios médicos
- Contas a pagar e receber;
- Elaboração de atuações estratégicas junto à diretoria;
-Criação de regras e procedimentos internos para um bom fluxo de trabalho.
REQUISITOS:
- Experiência em administração geral de empresa.
- Experiência em Gestão de Pessoas
- Conhecimento em rotinas de Departamento De Pessoal
- Conhecimento de leis e encargos trabalhistas;
- Conhecimento básico contabilidade para conferencia e pagamento de tributos e
impostos
- Conhecimento em contas a pagar e receber;
- Curso superior completo de Administração ou áreas correlatas.
SALÁRIO: R$ 4000,00
BENEFÍCIOS:- VT + VA + Plano de Saúde + Cesta Básica + Seguro de Vida
HORÁRIO: 09:00 às 18:00 (segunda a sexta-feira) - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212243/gerente-administrativofinanceiro#sthash.YsPrDfSV.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado I
Código da vaga: v1210742
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2015
Experiência em análise, elaboração de contratos.
Análise e elaboração de atos societários.
Acompanhamento de ações trabalhistas.
Pareceres contratuais e trabalhistas.
Superior completo em Direito / AOB
Salário 3441,00 + Benefícios
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira das 9h00 as 18h00 c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato 3 - 6 meses
Local de trabalho- Bela Vista - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1210742/advogado-i#sthash.G5Dje7oU.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Planejamento
Código da vaga: v1210725
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2015
Atribuições:
Supervisionar as atividades da área de Planejamento
Acompanhar consolidação de resultados financeiros;
Supervisionar e revisar
Demonstrativos de Resultados;
Desenvolver Relatórios de Informações Gerenciais;
Gestão de equipe.
Pré-Requisitos:
Formação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou
áreas afins;
Conhecimento avançado em Excel;
Conhecimentos em Matemática Financeira, Produtos de Tesouraria e Contabilidade;
Experiência em Gestão de Equipes; Noções de FIDC. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1210725/supervisor-deplanejamento#sthash.Sok2p7Ge.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1210690
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Agosto de 2015
Dentro da equipe de Planejamento Financeiro, Planejar, elaborar e controlar o
planejamento orçamentário da empresa versos custos e despesas.
Realizar acompanhamento e viabilização de novos negócios; analisar e gerar as
demonstrações de resultados.
Realizar controle das despesas da empresa por centros de custos.
Experiência na área de planejamento financeiro.
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia
ou Engenharia.
Conhecimentos avançados em Excel.
Desejável conhecimentos em Access. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1210690/analista-financeiro-planejamentofinanceiro#sthash.VflaZVfq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro/Fiscal Junior - Louveira
Código da vaga: v1211327
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Louveira / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2015
Responsabilidades:
1. Análise e controle das despesas e receitas mensais, gerando os relatórios
gerenciais necessários;
2. Acompanhamento e eventuais alterações mensais de forecast;
3. Efetuar o acompanhamento dos lançamentos no orçamento auxiliando o Gerente
de Operações;
4. Efetuar o acompanhamento dos contratos de pagamentos e fornecedores;
5. Efetuar o acompanhamento de todas as atividades contábeis e financeiras;
necessárias para o funcionamento da unidade dentro dos padrões e prazos préestabelecidos;
6. Assegurar e analisar a emissão da fatura de pagamento Requisitos: Residir em
Louveira ou cidades próximas;
Escolaridade: Superior Completo Obrigatório
Excel avançado
Conhecimento nas áreas: Financeira, Contabilidade e Fiscal (Principalmente fiscal –
Input de NFs com destaque de impostos municipais, estaduais e federais, Emissão
de NFs);
Inglês (desejável)
Salário: R$ 2.800,00
Benefícios: Refeição no local, fretado (dependendo da região), convênio médico,
convênio odontológico, Seguro de vida, PLR.
Observações:
Horário de trabalho: comercial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1211327/analista-financeiro-fiscal-juniorlouveira#sthash.iE3SL1Nk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Consultoria de RH especializada na solução de serviços de Recrutamento e Seleção,
atendendo a empresas de pequeno, médio e grande porte, com vagas efetivas e de
estágios. Sediada no Rio de Janeiro, com Matriz no Centro e Filial na Tijuca,
seleciona para cliente.
Escolaridade: Superior completo ou cursando últimos períodos;
Experiência: Imprescindível experiência com Classificação contábil, lançamentos,
Controle e emissão de guias de IRRF, digitação, validação e envio de declarações

(IRPJ, DIRF, DEFIS, DACON, DCTF, etc...). Conhecimentos de Sped Contábil
Local de trabalho: Barra da Tijuca/RJ.
Salário: R$2.100,00 + VT + VR + AM + AO;
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analistacontabil-136695.aspx

Supervisor Contábil
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Consultoria de RH especializada na solução de serviços de Recrutamento e Seleção,
atendendo a empresas de pequeno, médio e grande porte, com vagas efetivas e de
estágios. Sediada no Rio de Janeiro, com Matriz no Centro e Filial na Tijuca,
seleciona para cliente.
Escolaridade: Ensino superior completo em Ciências contábeis;
Experiência: Imprescindível experiência anterior com supervisão de equipe,
atendendo as demandas mais críticas do setor, e apoio à equipe no que diz respeito
à dúvidas técnicas, bem como procedimentos do setor, parametrização do sistema
e toda rotina Contábil de um escritório de contabilidade.
Local de trabalho: Barra da Tijuca/ Rio de Janeiro;
Salário: R$4.000,00 + VT+ VR + AM + AO + Seguro de Vida.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/supervisorcontabil-136697.aspx

Analista / Auxiliar Contábil - Fiscal
Para a cidade de Lorena / SP
Empresa parceira do Caderno Nacional, localizada na região de Lorena, contrata
profissional com o perfil abaixo.
Salário a combinar
Beneficios: Cesta Básica, Alimentação, Plano de saúde com desconto de R$ 87,45,
Seguro de Vida, Não temos transporte;
Conhecimentos em: CFOP de entrada, saída, transferências, devolução, emissão de
NF, Recebimento de NF, Planilhas em Excel;
Com Experiência
Residir na região do Vale do Paraíba. Os interessados na oportunidade deverão
encaminhar currículo para o e-mail vagas2015@cadernonacional.com.br,

mencionando o código "00025 - Analista / Auxiliar Contábil - fiscal"
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analistaauxiliar-contabil-fiscal-208147.aspx

ANALISTA DE CONTAS / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
FEETA RH EM PARCERIA COM MULTINACIONAL FRANCESA NO SEGMENTO DE
INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS CONTRATA ANALISTA DE CONTAS A PAGAR E
RECEBER está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pelo processamento de toda a rotina do contas a
pagar e receber, a fim de garantir um adequado fluxo de Caixa e melhorias no
desempenho econômico-financeiro da empresa. Realizar todos os pagamentos e
acompanhar os recebimentos no sistema Lançar, conferir e efetuar todos os
pagamentos diariamente Realizar baixa de aplicação, sempre que necessário.
Manter relacionamento com os bancos, clientes e fornecedores, dentre outras
atividades pertinentes à função.
Requisitos: Graduação em Administração, Economia ou áreas afins, inglês
intermediário, conhecimento em pacote office, sistema ERP. Experiência anterior
comprovada na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, assistência médica (BRADESCO),
assistência odontológica (BRADESCO), PLR e seguro de vida.
Observações: Escala de trabalho: De segunda a sexta das 08h as 17h. Interessados
enviar currículo contendo PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila Siqueira
para o e-mail psiqueira@feeta.com.br com a sigla ANALIS TA DE CONTAS no campo
assunto até o dia 07/08/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA DE CONTAS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
FEETA RH EM PARCERIA COM MULTINACIONAL FRANCESA NO SEGMENTO DE
INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS CONTRATA ANALISTA FISCAL CONTÁBIL. está com
duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar todas as rotinas contábeis e fiscais através da análise,
apuração, classificação e controle das contas. Apurar impostos diretos (IRPJ) e
indiretos (IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS) e emitir DARF. Elaborar DACON mensal e
DECLAN anual. Geração de PIN e SUFRAMA. Preparar a declaração do IRPJ anual

Contabilizar Folha de Pagamento e verificar os encargos trabalhistas. Atender às
demandas advindas de auditorias internas e externas e dos órgãos fiscalizadores e
reguladores, entre outras funções pertinentes ao cargo.
Requisitos: FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, INGLES INTERMEDIÁRIO,
CONHECIMENTO EM PACOTE OFFICE; SISTEMA ERP. POSSUIR CRC
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, assistência médica (BRADESCO),
assistência odontológica (BRADESCO), PLR e seguro de vida.
Observações: Interessados enviar currículo contendo pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila Siqueira
para o e-mail psiqueira@feeta.com.br com a sigla Analista Fiscal Cont. no campo
assunto até o dia 07/08/2015.
Veja outras vagas de Analista Fiscal Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis

ASSISTENTE FISCAL CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
FEETA RH EM PARCERIA COM MULTINACIONAL FRANCESA NO SEGMENTO DE
INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS CONTRATA ASSISTENTE FISCAL CONTABIL está
com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pelos lançamentos e conciliações fiscais contábeis.
Lançar as provisões de férias por meio de planilhas. Arquivar as Notas Fiscais de
entrada. Elaborar a conciliação bancária. Preparar os dados da DIRF. Emitir e
conferir os livros de entrada e saída Recolher impostos (ISS) dos serviços tomados
por prestadores Elaborar os lançamentos bancários Receber e conferir malote
bancário. Lançar e conferir Pis, COFINS e Siscomex, provisões de férias e
pagamentos diversos, entre outras atividades pertinentes à função.
Requisitos: FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS (recém formado),
CONHECIMENTO EM PACOTE OFFICE; SISTEMA ERP.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, assistência médica (BRADESCO),
assistência odontológica (BRADESCO), PLR e seguro de vida.
Observações: Escala de trabalho: De segunda a sexta das 08h as 17h. Interessados
enviar currículo contendo PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila Siqueira
para o e-mail psiqueira@feeta.com.br com a sigla Ass Fiscal Contábil no campo
assunto até o dia 07/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal Contábil no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Indústria Alimentícia está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas de Escritório
Requisitos: Atendimento Telefônico, Emissão de Pedidos, Boletos, Notas Fiscais,
apoio aos vendedores. Idade mínima 30 anos.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VT E VA
Observações: Inicio Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana Lima para
o e-mail industriadecampinas@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
01/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativa no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Remuneração e Benefícios - Temporário - RJ
Requisitos:
- Ensino Superior completo;
- Experiência com Análise de movimentação salarial, Budget, benefícios, provisão
de bônus, entre outras.
- Conhecimento na metodologia Merecer ou Hay;
- Inglês intermediário (será testado)
A empresa oferece:
- Salário: Pretensão;
- Benefícios: VT + VR (32,50) + seguro de vida + Plano de Saúde
- Horário: 08:30 às 17:30
- Local: Centro
- Proposta temporária de seis messe
rh9@personale.com.br - Informar pretensão salarial

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BILÍNGUE
(SOMENTE ENVIE CV SE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO)
Pré-Requisitos:
- Superior completo ou cursando;
- Experiência em rotinas administrativas utilizando o idioma inglês EM NÍVEL
FLUENTE;

- Domínio do MS Office;
- Boa redação em português e inglês FLUENTE (o inglês será testado, considerando
níveis fluentes para escrita e leitura. SE TIVER INGLÊS AVANÇADO NÃO
ADIANTARÁ ENVIAR O CV)
Carga horária: 8h diárias de 2ª a 6ª feira
Remuneração – R$ 3.000,00
Benefícios: Assistências médica e odontológica, auxilio alimentação, auxilio
transporte previdência privada, participação nos resultados e seguro de vida.
Os candidatos interessados devem enviar o currículo para
rhadm2014@yahoo.com.br colocando no assunto: ASSIST BIL INGL - RJ.
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL

Assistente Jurídico III
Local de trabalho: Centro
Atividades: contencioso de massa, solicitações de obrigações de fazer e pagar e uso
de sistema para acompanhamento e reporte processual.
Pré – requisito:
Ensino Superior Completo
Curso: Direito
Será um diferencial a experiência em escritórios de advocacia.
Experiência na área.
Salário: R$ 1.607,34 + VT + VR (18,50) + AM Sul américa
Interessados devem enviar currículo COM FOTO NO CORPO DO E-MAIL:
rhjuridicorj@yahoo.com.br com o título: Ass. Jurídico III

CONTÁBIL - FEMININO
SALÁRIO - R$ 1.200,00
BENEFÍCIOS:
VALE TRANSPORTE
REFEIÇÃO NO LOCAL
ASSISTÊNCIA MÉDICA
CAFÉ DA MANHÃ
REQUISITOS:
ENSINO MÉDIO COMPLETO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Noções de Contabilidade e Fiscal ,

Conhecimento de programa ALTERDATA
FAVOR ENVIAR CURRICULO PARA O E-MAIL:
denise.campos@horizonterh.com.br

ASS. DE CONTAS A PAGAR/RECEBER / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1
VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para SANTA
BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como assistente de contas a pagar e receber em
indústria.
Requisitos: Experiência na área de contas a pagar e receber / financeiro /
administrativo; experiência em sistemas. Residir em Santa Bárbara ou região.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla CPR no campo assunto até o dia 03/08/2015.
Veja outras vagas de Ass. de Contas a Pagar/Receber no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista Administrativo (a)
Código da vaga: k1362-79
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/07/2015
Previsão de encerramento: 26/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LMQc4u

ANALISTA JURÍDICO JR
Código da vaga: v1213211
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
ATIVIDADES:
- Análise de documentos societários (contrato/estatuto social, atas de assembleia
geral, certidões de Junta Comercial, etc.) dos Tomadores; emissão e validação de
contratos de contra garantia; emissão e validação de garantias colaterais; análises
de questionamentos jurídicos relacionados e contratos em geral e garantias
colaterais Necessário estar habilitador na OAB
Inglês Fluente
Desejável Espanhol
Local: Curitiba -PR
Horário: (08:30 às 18:00)
Salário + Benefícios Interessados cadastrar pretensão salarial. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213211/analista-juridicojr#sthash.XxabTZ3b.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno ou Sênior - Corporate
Código da vaga: v1213329
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Formação Superior em Direito; Carteira da OAB;
Experiência sólida na área societária;
Vasta vivência em operações completa de M&A
Vivências em escritórios de grande porte.
Imprescindível inglês fluente.
Contratação CLT + Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213329/advogado-pleno-ou-seniorcorporate#sthash.rWzPzcQC.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE JURÍDICO
Código da vaga: v1213223
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Será responsável por gerenciar e controlar as atividades e assuntos jurídicos da
Empresa, visando assegurar a máxima proteção dos direitos e interesses da
Empresa. Será responsável por uma equipe de 20 pessoas.
Necessário Ensino Superior Completo e desejável pós graduação na área.
Necessário conhecimento nas áreas do Direito Civil, Direito societário, Direito
trabalhista e desejável o conhecimento no Direito imobiliário.
Salário + benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213223/gerente-juridico#sthash.Qt74nXFo.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operações Jurídicas I
Código da vaga: v1213227
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Agosto de 2015
Diretoria N1 /N2:
. Relações com Consumidores/ Prepostos Nacional
Formação Acadêmica:
. Ensino Médio completo
Missão do cargo:
. Cumprir metas e prazos estabelecidos pela área;
. Defender os interesses da empresa, respeitando os códigos de conduta e ética;
. Atuar como preposto em audiências judiciais e órgãos de defesa do consumidor,
entre outros;
. Buscar a satisfação e fidelização de nossos clientes.
Atividades Desempenhadas:
. Atuar com preposto, representando a empresa em audiências judiciais e nos
órgãos de defesa do consumidor, entre outros;
. Celebrar acordos que atendem aos interesses da a Cia. e de nossos clientes;
. Apresentar resultados com foco nas metas desafiadoras estabelecidas;
. Acompanhar como preposto de ações judiciais;
. Preencher relatórios sobre sua atuação e entrega-los no prazo;
. Trazer consigo atas de audiências PROCON e inseri-las no prazo sistema próprio
no prazo;

. Desenvolver de atividades administrativas internas. Objetivos Estratégicos da
Área:
. Manter bom relacionamento institucional com o Poder Judiciário e Órgãos de
Defesa do Consumidor, prezando pela imagem da Oi;
. Garantir a maior satisfação de nossos clientes
Conhecimentos:
. Imprescindível ter disponibilidade para viagens pelo Estado de Santa Catarina;
. Domínio de Internet e ferramentas do Office;
. Experiência anterior como preposto jurídico
Lotação: . Florianópolis/SC
Oferecemos remuneração compatível com o mercado, política de benefícios atrativa
e oportunidades de crescimento.
Todos os colaboradores da Oi devem estar de acordo com as diretrizes presentes
no Código de Ética e Política de Sustentabilidade da Oi.
Para visualizar o Código de Ética da Oi acesse: www.oi.com.br/codigodeetica
Para visualizar a Política de Sustentabilidade da Oi acesse:
www.oi.com.br/sustentabilidade - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213227/assistente-operacoes-juridicasi#sthash.h0Oab2QA.dpuf
www.vagas.com.br

Administrativo
Código da vaga: v1212816
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
**Vaga em caráter temporário, cobertura de licença- maternidade
Requisitos OBRIGATÓRIOS:
Ensino Superior Completo Domínio de recursos de informática ( excel, Word,
PowerPoint) avançado ou intermediário R
requisitos Desejáveis:
Curso técnico em administração Atividades a serem desenvolvidas:
O profissional acompanhará o desenvolvimento dos projetos de responsabilidade da
gerencia.
Prestando suporte no acompanhamento físico e financeiro de projetos.
Agendamento de reuniões e elaboração de ata.
Remuneração: R$4.000,43 + VT + VR de R$ 18,00 por dia + Assistência médica e
odontológica Amil, extensiva a dependentes(filhos e cônjuges).
Horário: 08:00 às 17:48 de segunda a sexta
Local: Centro

* VAGA EXTENSIVA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212816/administrativo#sthash.WdpdAEzx.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1197004
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Julho de 2015
Atividades
• Contato com fornecedores,
• Abertura de pedidos e requisições para fornecedores no sistema SAP,
• Encaminhamento de notas fiscais ao financeiro,
• Recepção e endereçamento dos chamados para serviços de manutenção predial e
de facilities,
• Abertura e encerramento de ordens de serviços no sistema,
• Agendamento e organização de salas de reuniões e coffee breaks. Requisitos•
Superior completo ou cursando em Administração;
• Bons conhecimentos em Pacote Office.
Local de Trabalho São Paulo, SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1197004/assistenteadministrativo#sthash.M7TegljZ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Relacionamento
Código da vaga: v1212974
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: João Pessoa / PB / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
- Formação cursando superior em Administração, Economia, Gestão empresarial ou
Direito;
- Conhecimento do mercado de produção e corretoras; Operadoras e Planos SAÚDE
preferencialmente a nível Nacional;
- Formação e domínio sobre equipe de Vendas Internas e Externas;

- Disponibilidade para viagens;
- Domínio da Legislação de ANS e SUSEP;
- Pacote Office com domínio em Excel;
- Possuir CNH e carro próprio.
Salário mensal de R$ 1.764,00 CLT + Benefícios (AM, AO, VR) + VT + Comissão
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1212974/gerente-derelacionamento#sthash.rUUH2ZZ4.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Auditoria
Código da vaga: v1213582
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Escopo das atividades:
Liderar atividades relativas a auditoria, incluindo a condução de projetos de
avaliação de risco de crédito para as entidades designadas, sendo responsável por
garantir a execução dos testes necessários com aderência às políticas e
procedimentos da empresa e todos os regulamentos aplicáveis;
Conduzir testes de processos financeiros e operacionais como políticas de Auditoria
e revisão de Risco de Crédito, utilizando metodologias e padrões, identificando
riscos, oportunidades de aprofundamento em questões significativas para a
conclusão dos projetos;
Realizar pesquisas de forma independente e ter um conhecimento adequado de
amostragem estatística e análise de risco para entregas com precisão técnica e alto
nível de confiabilidade.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação Completa em Administração, Contabilidade, Economia;
Forte experiência com Auditoria no Mercado Financeiro;
Inglês Fluente;
Habilidades sólidas em gerenciamento de projetos e demandas de alto volume;
Facilidade em comunicação para interação com clientes internos e apresentação de
projetos a diferentes níveis de senioridade.
Requisitos Desejáveis:
Desejável experiência anterior com fundos de investimentos.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213582/supervisor-deauditoria#sthash.KwwXoLsA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1213217
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
ICMS e IPI:
Efetuar toda apuração dos impostos da companhia. Impostos Retidos na Fonte:
Conhecimento em IRRF, INSS e Pis COFINS e CSLL ( 4,65% )
Declaração Acessória:
Possuir conhecimento em: DCTF, SPED Fiscal e Gia ( São Paulo e Espirito Santo).
Suporte ao Depto. Faturamento:
Possuir habilidade em responder questionamento inerente a tributação:
NF Entrada e Saída, Remessa e Recusa. Conhecimento em ERP:
Será diferencial conhecimento no Oracle e Mastersaf.
Conhecimento em importação:
Será diferencial conhecimento em operações Internacionais e operações do Espirito
Santo.
Benefícios: Plano de saúde. Plano odontológico Seguro de vida em grupo Vale
refeição Vale transporte Reembolso de treinamentos e certificações Acesso a nossa
Universidade Online
Programa de incentivo a desenvolvimento de línguas
Desenvolvimento de carreira:
Temos programas de desenvolvimento de carreira sólidos e eficazes, gerenciados
por nossa ferramenta de gestão PDS. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213217/analista-fiscalpleno#sthash.OAOSxpaR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sr.
Código da vaga: v1213114
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Atividades:
* Domínio das rotinas de Contas a pagar, Contas a receber e Tesouraria.
* Realizar e Analisar Conciliações bancárias;
* Responsável pelo acompanhamento dos pagamentos de importações;
* Acompanhar débitos de empréstimos e juros bancários;
* Dar suporte a coordenação nas atividades pertinentes ao setor;
* Emitir e analisar relatórios gerenciais;

Formação Exigida:
Imprescindível Formação Completa em Administração, Ciências Contábeis,
Economia ou áreas afins.
Competências Técnicas:
* Domínio de Excel;
* Sólida experiência nas funções descritas acima.
Competências:
*Dinamismo;
*Organização;
*Atenção;
*Trabalho sob Pressão;
*Foco em Resultados.
Remuneração a combinar.
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição ou Alimentação, Convênios, Seguro de
Vida, Plano de saúde.
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta de 08h as 18:00h.
Local de Trabalho: região central de Belo Horizonte.
*** Currículos sem pretensão salarial e fora do perfil não serão analisados. Início
Imediato! - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213114/analistafinanceiro-sr#sthash.AnwyWseB.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL Jr.
(TEMPORÁRIO)
Buscamos profissionais com:
Ensino Superior cursando ou completo em Ciências contábeis.
· Atuação: Acompanhar os processos junto aos despachantes quanto abertura de
novas filiais.
· Horário de trabalho: Segunda a Sexta – 8:30h às 17:30h
· Conhecimento em eletricidade
· Vicência em área fiscal (impostos indiretos)
· Desejável conhecimento em obrigações acessórias.
· Experiência com controles, arquivamentos.
- Local de trabalho: Centro
ESTAMOS TRABALHANDO COM O SALÁRIO DE: 2.300,00
+ Benefícios
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
alberto.marino@afamar.com.br E MENCIONAR NO ASSUNTO ANALISTA FISCAL Jr.
Informamos que o seu currículo será analisado de acordo com o perfil da
oportunidade em questão e a AFAMAR CAPITAL HUMANO só irá entrar em contato
com os profissionais que estiverem dentro do perfil solicitado para esta vaga.

Caso você não esteja dentro do perfil para esta oportunidade, em nosso site você
poderá verificar as vagas que temos em aberto e candidatar-se a uma oportunidade

ANALISTA DE CUSTOS E CONTROLADORIA / ATIBAIA / SP / 1 VAGA(S)
MULTINACIONAL DO RAMO AUTOMOTIVO está com uma vaga(s) em aberto para
ATIBAIA / SP.
Responsabilidades: Implantação / Revisão de custos industriais, controle e
mapeamento de dados. Conhecimentos contábeis e custos em indústrias. Alocações
de custos, mapeamento. Custeio padrão e absorção. Experiencia em implantação
de custos.
Requisitos: Analista de Custos e Controladoria Pleno ou Senior Atividades:
Mapeamento de Processos, revisão de taxas de custo, revisão de rateios, controles,
indicadores produtivos e perdas, indicadores financeiros, Cost Deployment, analise
de KPIs e perdas. Conhecimentos necessários: Excel e power point avançado e
inglês avançado. formação em areas correlatas Restaurante no local - Residentes
na região ou fácil acesso. enviar pretensão salarial.
Salário: a combinar
Benefícios: restaurante no local, convenio medico e odontológico.
Observações: CLT - Disponibilidade para viagens 25%
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de consultor para o
e-mail consult_rh@outlook.com com a sigla CUSTOS no campo assunto até o dia
15/08/2015.
Veja outras vagas de ANALIS TA DE CUSTOS E CONTROLAD no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

ASSIST FISCAL (LUCRO REAL/ PRE / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com duas vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil, possua conhecimento da legislação do lucro real, lucro
presumido, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Experiencia e conhecimento na legislação lucro real,
presumido, cálculos de ICMS, ST, legislação tributaria. Vaga exclusiva para quem
mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP
Salário: a combinar

Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minHrs, com 01:30h de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTÁBIL 2015 no campo assunto
até o dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de Assist Fiscal (Lucro Real/ Pre no Emprega Campinas. É 100%
grátis

AUXILIAR CONTÁBIL SENIOR / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atuar em todas as rotinas relacionadas ao departamento
contábil
Requisitos: Experiência anterior um ano na área. Técnico na area Contábil ou Estar
cursando nível superior na area Contábil.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Plano de Carreira, Assistência Médica e Odontológica, Convênio com
Farmácia, Subsídio Faculdade- Pós Graduação/MBA, Participação nos lucros, Seguro
de vida em grupo, Vale Refeição, Vale Transportes, Ginástica Laboral três vezes por
semana, Café da manhã/ Café da Tarde, Uniforme, Prêmio Estabilidade.
Observações: Horário: Segunda a Sexta das 7:30 às 17:18 (Horário de Trabalho:
De Segunda à Sexta, horário comercial, flexível dentro das 44 horas semanais.)
OBS. colocar a sigla (CONT) no campo assunto do e-mail para que seu currículo
possa ser visualizado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONT no campo assunto até o dia
05/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil Senior no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Fiscal
Atividades: Lançamento de notas fiscais, retenção de impostos, cálculo de
substituição tributária, emissão de NF-e, validação de impostos para novos

produtos, emissão de DARF's, GARE e GNRE, emissão de NF-e de importação,
lançamento de notas fiscais.
Experiências: Siscomex, Importação, Impostos exterior, NF-e de Nacionalização,
Análise e Substituição tributária, CFOP, NCM, CST, ICM, Pis/COFINS, IRRF, PCC,
ISS, Sistema Totvs.
Formação: Ensino Superior completo ou em andamento nos cursos: Administração,
Ciências Contábeis ou Comércio Exterior.
Local de trabalho: São Paulo-SP (Vila Leopoldina, Zona Oeste)
Salário: R$ 2.000,00
Contratação: CLT Full + Benefícios
Interessados enviar CV atualizado com disponibilidade para início e pretensão
salarial para o e-mail: vivian_recrutamento@yahoo.com.br com o assunto: ASSISTIMPORT_Fiscal_SP.

Analista Fiscal Sênior - SYS
RH Automotive - Santo Amaro, SP
Ciências Contábeis
Função desejada: Analista Fiscal
Escolaridade: 3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: SP-Santo Amaro
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Escopo: Esse profissional será responsável pelas apurações e conciliações das
contas de impostos, entrega de obrigações acessórias e auxilio de parametrizações
de sistema.
Principais responsabilidades e atividades da função:
Cálculo de tributos, impostos indiretos ISS, ICMS, IPI, ICMS-ST, CSLL, PIS,
COFINS, conhecimento em impostos diretos, Imposto de Renda pessoa física e
jurídica
Desejável conhecimento em Transfer Price
CFOP, Código de Situação Tributária, Suframa, área de livre comércio, substituição
tributária
Obrigações acessórias, lançamentos de notas fiscais de entrada e saída, operações
de compra e venda importações, consignações
Fechamento fiscal, apuração de impostos, conciliação de contas contábeis,
Sintegra, Perdcomp, DCTF, DIRF, SISCOSERV, DIPJ
SPED, Fiscal, Sped Contribuições, parametrização de sistemas com ênfase em

substituição tributária e nf-e com amplo conhecimento da legislação vigente dos
estados
Acompanhamento em processos para Obtenção de Certidão Negativa de Débitos
Fiscais
Elaboração de relatórios gerenciais e contábeis e atendimento a auditorias fiscais e
fiscalizações em geral
Qualifications
Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração e ou Economia
SPED fiscal, transações Intercompany e de importações
Sistemas ERP, preferencialmente SAP
Inglês será considerado um diferencial
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Coordenador Administrativo
RH Automotive - Rio de Janeiro, RJ
Administração de Empresas
Função desejada: Coordenador Administrativo
Escolaridade: 3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: RJ-Rio de Janeiro
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários
sobre a vaga:
Ensino superior completo em Administração ou áreas relacionadas;
Inglês avançado;
Disponibilidade para eventuais viagens;
Experiência generalista em empresas de médio porte, com foco em gestão de área
administrativa, financeira e de pessoas;
Estamos trabalhando com pretensão salarial + benefícios
Local de trabalho: Centro/ RJ
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Obs: Favor atualizar o campo da pretensão salarial
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

ALIMENTAÇÃO

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou
chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.
Requisitos. Masculino/Feminino. De 18 a 45 anos. Conhecimento em chapa,
montagem, preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de
Contratação: CLT (Efetivo). Horário: A combinar. . Informações adicionais:
Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.010,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3728-4188 ou (19) 7812-2715 e agende
sua entrevista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux. No campo assunto até o
dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENCARREGADO DE EMPACOTAMENTO
Código da vaga: v1190765
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2015
Formação:
- Desejável superior em curso em Engenharia de Produção, Alimentos ou áreas
afins. Conhecimentos:
-Experiência com liderança de equipes.
-Indispensável sólido conhecimentos no processo de EMPACOTAMENTO (produção).
-Preferencialmente ser oriundo de indústria alimentícia.
* INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL
Empresa oferece: Salário + VT + alimentação no local + cesta básica + plano de
saúde + seguro de vida. - See more at:

http://www.vagas.com.br/vagas/v1190765/encarregado-deempacotamento#sthash.H5KfwhEr.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE CARNE (AÇOUGUEIRO)
Código da vaga: v1177713
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belém / PA / BR
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Executar cortes e serragem das carnes, moer carnes; transportar e armazenar as
embalagens de carnes nas áreas de vendas; fazer reposição de vísceras, carnes e
frangos congelados na área de vendas; pesar, embalar e precificar os produtos;
manter o local de trabalho limpo; trabalhar conforme normas de higiene e
segurança do trabalho. REQUISITOS BÁSICOS:
Ensino Fundamental Incompleto, com comprovante da escolaridade.
Apresentar os documentos originais: Carteira Profissional, Identidade, Título,
CPF,Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Residência, PIS (para quem já
teve carteira assinada) e no caso de homens, possuir Certificado de Reservista ou
Dispensa de Incorporação.
Disponibilidade para jornada de 42 horas semanais e eventuais horas
extraordinárias. Disponibilidade para trabalho ao domingos e feriados, por escala.
HABILIDADES NECESSÁRIAS:
Atenção concentrada;
Dinamismo;
Higiene;
Habilidade manual (para os cortes e uso da serra); Zelo;
Desejável conhecimento dos diferentes tipos e cortes de carnes.
OFERECEMOS:
Oportunidade de desenvolvimento;
Qualificação profissional;
Salário compatível com o mercado;
Plano de Saúde;
Ticket alimentação;
Ambiente favorável de trabalho;
Regime de contratação efetiva.
Aguardamos o seu cadastro! - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1177713/operador-de-carneacougueiro#sthash.TeNpEupQ.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE PESCADO (PEIXEIRO)
Código da vaga: v1177710
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: 20
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Realizar atendimento ao cliente; executar cortes e serragem de pescados;
transportar, armazenar as embalagens e fazer reposição de pescados na área de
vendas; pesar, embalar e precificar os produtos; manter o local de trabalho limpo;
trabalhar conforme normas de higiene e segurança do trabalho.
REQUISITOS BÁSICOS:
Ensino Fundamental Incompleto, com comprovante da escolaridade.
Apresentar os documentos originais: Carteira Profissional, Identidade, Título,
CPF,Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Residência, PIS (para quem já
teve carteira assinada) e no caso de homens, possuir Certificado de Reservista ou
Dispensa de Incorporação.
Disponibilidade para jornada de 42 horas semanais e eventuais horas
extraordinárias. Disponibilidade para trabalho ao domingos e feriados, por escala.
HABILIDADES NECESSÁRIAS:
Atenção concentrada;
Dinamismo;
Higiene;
Habilidade manual (para os cortes e uso da serra);
Zelo;
Desejável conhecimento dos diferentes tipos e cortes de pescados.
OFERECEMOS:
Oportunidade de desenvolvimento;
Qualificação profissional;
Salário compatível com o mercado;
Plano de Saúde;
Plano de Alimentação;
Ambiente favorável de trabalho;
Regime de contratação efetiva.
Aguardamos o seu cadastro! - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1177710/operador-de-pescadopeixeiro#sthash.HVi7680T.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Garantia Qualidade Pleno
Código da vaga: v1208613
Nível hierárquico: Gerência

Local: Santos / SP / BR
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Formação em Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química, Ciências
Biológicas, Tecnólogo em Alimentos ou Tecnólogo em Química;• Conhecimento no
Pacote Office;
• Conhecimento em Ferramentas da Qualidade (5S, GMP, ISO9001, HACCP);
• Conhecimentos em ISO 22000 e FSSC 22000;
• Inglês avançado.
Atividades:
• Implementar e/ou acompanhar a manutenção dos sistemas de gestão de
qualidade e de segurança de alimentos, através do suporte em auditorias e na
preparação da fábrica, a fim de atender exigências legais e de clientes;
• Realizar auditorias de Boas Práticas de Fabricação e de APPCC;
• Revisar e padronizar os documentos relacionados ao sistema de gestão de
qualidade e de segurança de alimentos;
• Administrar o sistema de informação e gerenciamento de documentos, através do
suporte e orientação aos usuários;
• Fornecer suporte técnico para clientes em visitas à fábrica;
• Acompanhar legislações internacionais e nacionais relacionadas à segurança
alimentar e demandas de órgãos certificadores;
• Elaborar e conduzir treinamentos, visando disseminar políticas, necessidades e
integração dos colaboradores;
• Homologar fornecedores de insumos e matérias-primas. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208613/analista-garantia-qualidadepleno#sthash.w6fEqo83.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor da Qualidade
Código da vaga: v1172128
Nível hierárquico: Técnico
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Criar, padronizar, analisar e controlar os mecanismos dos processos e os
equipamentos rigorosamente para identificar e manter as condições que não
conduzam a defeitos (“condições livres de defeitos”).
Atuar junto às áreas auxiliares utilizando as ferramentas existentes tendo como
objetivo a satisfação dos clientes (internos e externos) e dos consumidores.
Capacitar, auditar e monitorar o cumprimento dos controles e procedimentos
implementados.
Ensino Técnico em Química, Técnico em Alimentos ou áreas afins.

Conhecimento básico em técnicas laboratoriais físico-químicas e microbiológicas,
boas práticas de fabricação, TPM, ferramentas da qualidade, em processos de
fabricação de alimentos, regulatórios para alimentos, dizeres de rotulagem e
embalagens. Conhecimentos intermediário Pacote Office (Word, Excel, and Power
Point) - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1172128/inspetorda-qualidade#sthash.S8MlPRum.dpuf
www.vagas.com.br

Cozinheiro
Código da vaga: v1208839
Nível hierárquico: Técnico
Local: Santa Maria / RS / BR
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Principais responsabilidades:
Atuar no pré-preparo e preparo de pratos do restaurante.
Requisitos:
Experiência no cargo;
Prática em confeitaria;
Experiência em forno combinado;
Identificação com alimentação saudável.
Salário compatível com o cargo mais benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208839/cozinheiro#sthash.AiL7sk4k.
dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Açougue
Para a cidade de Niterói / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo Não é necessário Experiência.
SER MAIOR DE 18 ANOS
Locais de trabalho:
NITERÓI (Ponte, Barcas, Itaipu, Niterói Plaza, Ingá e Icaraí)
SÃO GONÇALO ( Centro, Alcântara, Shopping São Gonçalo, Rocha e Boaçú)
Horário de trabalho:
Tarde/ Noite

Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$730,00+ Vale Transporte + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + Refeição no local + Cartão Multicheque + Kit material escolar + kit
enxoval+ seguro de vida + Cartão Mamãe +Cesta Básica+ Oportunidade de
crescimento.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-de-acougue154055.aspx

Auxiliar de Padeiro
Para a cidade de Niterói / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo Não é necessário Experiência.
SER MAIOR DE 18 ANOS
Locais de trabalho:
NITERÓI (Ponte, Barcas, Itaipu, Niterói Plaza, Ingá e Icaraí)
SÃO GONÇALO ( Centro, Alcântara, Shopping São Gonçalo, Rocha e Boaçú)
Horário de trabalho:
Tarde/ Noite
Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$730,00+ Vale Transporte + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + Refeição no local + Cartão Multicheque + Kit material escolar + kit
enxoval+ seguro de vida + Cartão Mamãe +Cesta Básica+ Oportunidade de
crescimento.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-de-padeiro154056.aspx

Cozinheiro
Organizar e orientar os auxiliares de cozinha. Preparar e finalizar alimentos,
observando métodos e padrões de qualidade dos alimentos. Controlar materiais e
insumos. Evitar danos e perdas, zelar pelo armazenamento e conservação dos
alimentos.
OBS: Ter fácil acesso a zona sul do Rio de Janeiro – IPANEMA e disponibilidade de
horário.

Horário de trabalho: Turno noite (17:20 AS 01:00)
Regime de trabalho 6x1. Uma folga em dia de semana e um domingo por mês.
( salário + média de comissão)
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, plano de saúde e possibilidade de
crescimento profissional.
Os candidatos que estiverem dentro desse perfil deverão enviar currículo no corpo
do e-mail para cv@athoshumanos.com.br informando no campo assunto
COZINHEIRO.

Auxiliar de Cozinha
Preparar alimentos, observando métodos e padrões de qualidade.
Organizar, lavar louças e atuar com limpeza no local de trabalho.
OBS: Ter fácil acesso a zona sul do Rio de Janeiro – IPANEMA e disponibilidade de
horário.
Horário de trabalho: Turno noite (17:20 AS 01:00)
Regime de trabalho 6x1. Uma folga em dia de semana e um domingo por mês.
R$ 1.400,00 (salário + média de comissão)
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, plano de saúde e possibilidade de
crescimento profissional.
Os candidatos que estiverem dentro desse perfil deverão enviar currículo no corpo
do e-mail para cv@athoshumanos.com.br informando no campo assunto
AUXILIAR DE COZINHA.

Coordenador /Chefe de Cozinha
Coordenação de equipe de trabalho, delegando, treinando e mantendo o espírito de
liderança.
Responsabilidade pelo custo de CMV da Cozinha como: compras, controle de
estoque com fluxo de produtos evitando o desperdício, administração de consumo e
elaboração de cardápio de funcionários.
Manter a produção da cozinha em dia, com padrão alto de qualidade e limpeza.
Boa comunicação e destreza para a relação com funcionários e clientes.
Capacidade de análise crítica para aperfeiçoar, aprender e ajudar.
Formação técnica em gastronomia & Conhecimento de produtos.
Local de trabalho: Ipanema.

Turno de trabalho: 09:00 as 17:20 e um dia na semana de 17:20 as 01:00
( informar pretensão salarial )
Benefícios: plano de saúde, refeição no local, vale transporte e plano de carreira.
Os candidatos que estiverem dentro desse perfil deverão enviar currículo no corpo
do e-mail, com PRETENSÃO SALARIAL para cv@athoshumanos.com.br
informando no campo assunto Coordenador / Chefe Cozinha.

GARÇOM BILÍNGUE
Somente com experiência na função de Garçom em apresentar menu e fazer
sugestões sobre refeições, bebidas e serviços. Oferecer guarnições e disponibilizar
pratos, guardanapos, copos, taças e talhares para servir. Ser organizado, possuir
habilidades de comunicação e entusiasmo.
Inglês é obrigatório (nível: intermediário ao avançado), será feito teste.
Ensino Médio completo.
Local de trabalho: Leblon e/ou Ipanema
Horário de trabalho: Turno noite ( 17:00 as 01:00 )
Regime de trabalho 6x1. Uma folga em dia de semana e um domingo por mês.
(informar pretensão salarial)
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, plano de saúde e possibilidade de
crescimento profissional.
Os candidatos que estiverem dentro desse perfil enviar currículo no corpo do e-mail
com PRETENSÃO SALARIAL para cv@athoshumanos.com.br no campo assunto
GARÇOM BILINGUE.

Cozinheiro (Restaurante Industrial)
LOCAL DE TRABALHO: Belford Roxo (Dutra)
ESCALA DE TRABALHO: 21h às 05:20h (escala 6x1, com folga sábado ou domingo)
SALÁRIO: R$ 1.126,40 + adicional noturno 30%
BENEFÍCIOS: Vale transporte modal + Cesta básica no valor de R$ 140,00 +
Refeição no local + Plano odontológico + Convênio farmácia
ATIVIDADES: Preparo de refeições em grande quantidade; Cuidado na
apresentação das refeições; Supervisionar a elaboração das saladas, legumes e
sobremesas; Organizar equipe da cozinha durante todas as atividades; Limpeza dos
equipamentos utilizados; Atendimento diferenciado aos clientes da Diretoria;

REQUISITOS: Disponibilidade de horário e início imediato; Possuir fácil acesso ao
local de trabalho; Ser dinâmico, pontual e educado; Alfabetizado;
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para: supervisao06@yahoo.com.br
, colocando no assunto: Cozinheiro Noturno + (informar o bairro onde mora)
Obs.: Não poderá possuir bilhete único vinculado.

ENCARREGADO (A) DE LANCHONETE E/OU PADARIA - 01 VAGA
REQUISITOS DA VAGA
Ambos os sexos;
Ensino médio completo;
Morar próximo ou ter fácil acesso à Deodoro;
É OBRIGATÓRIO ter experiência na função, comprovada em CTPS, de 01 (um) ano,
gerenciando lanchonete e/ou padaria;
Comprometimento, disciplina, liderança e bom relacionamento interpessoal
complementam o perfil.
ATIVIDADES
Fechamento da loja, fechamento do caixa, folha de ponto, escalas e demais rotinas
pertinentes à função.
DADOS DA VAGA
Salário: a partir de R$1308,00 (varia conforme a experiência)
Benefícios: VT, alimentação no local
Horário de Trabalho: Escala 6x1, na parte da tarde. Aos domingos por escala
Local de Trabalho: Deodoro.
Os interessados e dentro do perfil devem enviar currículo NO CORPO DE E-MAIL
para vagaslid.grupotalentos@yahoo.com.br, colocando no assunto ENCARREGADO
DE PADARIA (DEODORO).

COZINHEIRO (A) / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE SUÍÇA está com uma vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: ELABORAÇÃO DE PRATOS TRIVIAIS
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: FOLGA AOS DOMINGOS

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ABILIO para o email suica@padariasuica.com.br com a sigla COZINHEIRO (A) no campo assunto
até o dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRO (A) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUSHIMAN / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE SUÍÇA está com uma vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: ELABORAÇÃO DE PRATOS TRIVIAIS
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: FOLGA AOS DOMINGOS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ABILIO para o email suica@padariasuica.com.br com a sigla SUSHIMAN no campo assunto até o
dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de SUSHIMAN no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Ajudante de Cozinha
Para Restaurante de culinária asiática localizado no Shopping Nova América.
Atividades do cargo:
Irá realizar atividades de estoque, etiquetagem de produtos, limpeza de cozinha em
geral e corte de alimentos.
Requisitos:
- Sexo masculino
- Ensino fundamental completo
- Fácil acesso á Del Castilho
- Experiência na função ou curso na área será um diferencial
Dados da vaga:
Salário: 900,00
Benefícios: Vale Transporte + Alimentação no local
Horário: 14:00 ás 22:00 H de domingo á quinta
15:00 ás 23:00 H sexta e sábado

- Com uma folga na semana e um domingo no mês.
Os interessados que estiverem dentro do perfil encaminhar currículo no corpo do
email para vanessa.grupotalentos@yahoo.com.br escrevendo no Ajudante de
cozinha no campo do assunto.

Executivo de Categoria (São Paulo/Zona Sul)
Código da vaga: v1212721
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: Um
Data de expiração: 24 de Agosto de 2015
Requisitos:
Possuir superior completo em Marketing, Administração, Engenharia e outras áreas;
Pacote Office - Excel Avançado;
Experiência em empresas de Bens de Consumo;
Experiência com Reuniões, Negociação, Recomendações e Apresentações para
clientes;
Possuir veículo próprio para o trabalho em campo (Reuniões externas).
Atribuições:
Responsável pelo desenvolvimento das categorias nos clientes key Account
Regionais e Nacionais;
Elaboração de Análise de dados: analisar sellout cliente, mercado, sortimento e
elaboração de recomendações e negociações;
Responsável por implementar estratégias de categoria nos clientes e garantir a
execução ideal nas gondolas, a partir de análise de mercado, de sellout, sellin e
recomendação de sortimento;
Elaboração de plano gramas para as lojas e para lançamentos de produtos da
empresa, garantindo a melhor execução do mesmo;
Liderar reunião com os clientes para fechar parcerias e liderar o processo, desde
elaboração dos cronogramas até implantações nas lojas (canais de vendas);
Gestão de terceiros (grande quantidade) por lojas, para que o cronograma e
procedimentos sejam realizados.
Remuneração e Benefícios:
Remuneração$ 6.300,00 (CLT);
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Assistência Médica;
Assistência odontológica;
Estacionamento no Local;
Desconto em Produtos.

Local:
Zona Sul de São Paulo (Região Santo Amaro/Interlagos).
Horário de Trabalho:
08h00 às 18h00 de segunda à sexta;
Possuir disponibilidade para viagens.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1212721/executivo-decategoria-sao-paulo-zona-sul#sthash.e4mPFb6T.dpuf
www.vagas.com.br

Confeiteiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Oportunidades para atuar em nosso parceiro, o Grupo Pão de Açúcar.
Experiência mínima de seis meses – Caso não tenha experiência, estará sujeito a
realizar teste prático.
Idade: Maior de 18 anos
Horários 14:00h as 22:20h / 15:00h as 23:20h e 16:00h as 00:20h.
Local de Trabalho: Zona Sul (Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, Copacabana
e Jardim Botânico)
Salário: R$ 925,34 + VT + Cesta básica + Refeição no local; Ass. Médica e
Odontológica + Seguro de vida + desconto em farmácia + cartão mamãe e outros
As candidaturas devem ser realizadas através do Caderno Nacional.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/confeiteiro-154070.aspx

Peixeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Perfil: Oportunidades para atuar em nosso parceiro, o Grupo Pão de Açúcar.
Experiência mínima de seis meses – Caso não tenha experiência, estará sujeito a
realizar teste prático.
Idade: Maior de 18 anos
Horários 14:00h as 22:20h / 15:00h as 23:20h e 16:00h as 00:20h.
Local de Trabalho: Zona Sul (Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, Copacabana

e Jardim Botânico)
Salário: R$ 925,34 + VT + Cesta básica + Refeição no local; Ass. Médica e
Odontológica + Seguro de vida + desconto em farmácia + cartão mamãe e outros
As candidaturas devem ser realizadas através do Caderno Nacional.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/peixeiro-154067.aspx

Auxiliar de Carnes e Aves
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Escolaridade mínima: 8º ano do ensino fundamental (antiga 7ª série)
Idade: Maior de 16 anos
Horários 14:00h as 22:20h / 15:00h as 23:20h e 16:00h as 00:20h.
Locais de Trabalho: Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Tijuca,
Barra Leblon e Jardim Botânico.
Salário: R$ 730,00 + VT + Cesta básica + Refeição no local; Ass. Médica e
Odontológica + Seguro de vida + desconto em farmácia + cartão mamãe +
desconto em faculdades e outros.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-de-carnes-e-aves154082.aspx

Gerente de Restaurante (Nutricionista Líder)
LOCAL DE TRABALHO: A Combinar (Xerém, Caxias, Pavuna, Nova Iguaçu, Campo
Grande, Tomás Coelho, Petrópolis, Seropédica)
* Alinhar perfil e local de residência para identificar Unidade de trabalho.
ESCALA DE TRABALHO: 07h às 16:48h (segunda a sexta)
SALÁRIO: Informar Pretensão Salarial
BENEFÍCIOS: Vale transporte + Cesta básica no valor de R$ 140,00 + Refeição no
local + Plano odontológico + Convênio farmácia + Plano de saúde (após três meses
com coparticipação)
ATIVIDADES: Realizar todos os controles na produção de uma cozinha industrial;
Controle administrativo dos funcionários para funcionamento da Unidade;
Acompanhar os processos e pedidos de compras; Lançamento no sistema; Atender

às solicitações do cliente; Treinar a equipe para bom funcionamento da Unidade;
Entre outras.
REQUISITOS: Sólida experiência no ramo de refeições industriais; Capacidade de
liderança; Conhecimento de produção em grande quantidade; Conhecimento na
área administrativa para controle de equipe; Ensino superior completo em Nutrição
com CRN ativo; Conhecimento do manual de boas práticas, segurança e EPI;
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para: vagas.dj@gmail.com ,
colocando no assunto: Nutricionista + (informar o bairro onde mora) + (informar
pretensão salarial R$)
Obs.: Experiência somente em clínica e/ou estágio não estarão dentro do perfil e
serão descartados.

CHEFE DE COZINHA / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com um vaga(s) em aberto para SANTA
BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como chefe em cozinha para diretoria de indústria.
Requisitos: Experiência como chefe de cozinha, preferencialmente em indústria /
buffet, com experiência no preparo de pratos sofisticados. Residir em Santa
Bárbara, Americana ou região.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla CHEFE DE COZINHA no campo assunto até
o dia 03/08/2015.
Veja outras vagas de Chefe de Cozinha no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE DE FASTFOOD / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa do ramo alimentício contrata: está com três vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gerenciar a operação da loja: Responsável inteiramente por
uma loja Responsável por indicadores de Vendas Controle de Estoque (Inventário)
Controle de custo de alimentos Fazer relatórios gerenciais Manutenção da loja

(orçamentos, negociação, acompanhamento) Gerenciamento de pessoas. Resolver
conflitos entre funcionários Contratação de Funcionários Desligamento de
funcionários Treinar funcionários novos Gerenciar atendimento aos clientes Com
experiência em FastFood
Requisitos: - Masculino / Feminino; - Residir em Campinas/SP ou Valinhos/SP Habilitado e com carro próprio; - Ensino Médio completo; - Comunicativo, proativo,
dinâmico, que goste de trabalhar com o publico, espírito de liderança;
Salário: a combinar
Benefícios: Horário de Trabalho: a combinar. A empresa oferece: - Salário
compatível com o mercado; - Vale Transporte; - Cesta Básica; - Treinamento; Uniforme; - Refeição no Local. - Folga aos Domingos
Observações: Ter experiência em Fast food com mais de um ano no mesmo
emprego.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de André para o email andre.g@hotmail.com.br com a sigla Gerente no campo assunto até o dia
10/08/2015.
Veja outras vagas de Gerente de FastFood no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO(A)/CHEF DE PARTIDA / CAMPINAS / 3 VAGA(S)
Althea Soluções em RH seleciona cozinheiro e Chef de Partida para atuar em
restaurante em Campinas. está com três vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Atuar com conhecimento em todas as áreas de conhecimento
de gastronomia especializada.
Requisitos: Experiência em pré preparo e produção de pratos cozinha
contemporânea, garde manger, quentes e cocção em geral. Experiências
comprovadas em carteira, Desejável curso técnico em cozinha.
Salário: a combinar
Benefícios: Todos os da categoria e mais adicionais oferecidos pela empresa.
Observações: Disponibilidade de horário, residir preferencialmente em Campinas,
maior de 25 anos, ambos os sexos, desejável curso técnico em cozinha.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Caroline para
o e-mail altheasolucoes@gmail.com com a sigla Coz/Chef no campo assunto até
o dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de Cozinheiro(a)/Chef de Partida no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

1/2 OFICIAL DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Alimentação( Cozinha Industrial) está com dois vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá auxiliar a Cozinheira da unidade, no preparo das refeições.
Requisitos: Experiência no preparo de refeições, a partir de 50 refeições. Irá
trabalhar de segunda á sexta das 13:00 ás 22:48.
Salário: R$ 1.094,80
Benefícios: Cesta básica, Kit de limpeza, vale transporte e refeição no local.
Observações: Ter disponibilidade para trabalhar no 2º turno.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regiane para o email regiane@maisvalor.com.br com a sigla 1/2 Oficial no campo assunto até o
dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de 1/2 oficial de Cozinha no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante Maharaja culinária indiana está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Conhecimentos em preparação de saladas para buffet e
preparação de alimentos para auxiliar de cozinha. Realiza manutenção e
limpeza adequada de materiais, utensílios e local de trabalho na sua integridade. –
Auxiliar no pré preparo de alguns alimentos.
Requisitos: Experiência em cozinha, limpeza do ambiente de trabalho.
comprometimento e agilidade, saber trabalhar em equipe e sob pressão.
Disponibilidade aos finais de semana.
Salário: a combinar
Benefícios: refeição no local, vale transporte.
Observações: Período da noite, morar na região do taquaral ou possuir próprio
veículo. Após experiencia de 90 dias, benefícios.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rosy para o e-mail
restaurantemaharaja@yahoo.com com a sigla Aux.coz no campo assunto até o
dia 11/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUTOMOTIVA

Lubrificador
Código da vaga: v1200002
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Endereço do Posto de Serviços:R M''Boi Mirim 6155 - Jardim Angela - São Paulo, SP
Atribuições:
Atendimento aos consumidores;
Troca de óleos e filtros na franquia automotiva Jet Oil;
Recebimento de valores;
Controle de estoque;
Limpeza, arrumação e organização do Jet Oil.
Requisitos:
Conhecimento de mecânica básica e conhecimento de informática (excel);
Organização, controle;
Boa comunicação, saber vender e gostar de pessoas;
Experiência com trabalho em equipe, flexibilidade, disciplina, iniciativa e
comprometimento;
Nível de escolaridade mínimo 2º Grau completo;
Experiência em lubrificação;
Disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno, feriados e finais de
semana, é necessária.
A empresa oferece:
Salário e benefícios compatíveis com o mercado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1200002/lubrificador#sthash.GMzcv3kA.dpuf
www.vagas.com.br

Control Plan
Código da vaga: v1204333
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: oito
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
FORMAÇÃO: Superior ou Curso Técnico

REQUISITOS: Experiência em análise de tolerância em produtos e peças make ou
bay. Conhecimento em processo industrial automotivo, UG/NX, Team Center,
CODEP, Metrologia.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS IMPORTANTES:
Iniciativa Pró-atividade Relacionamento interpessoal Trabalho em equipe
LOCAL DE TRABALHO Belo Horizonte - MG - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204333/control-plan#sthash.eX2SUBoa.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1204145
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2015
Realizará manutenção e reparos no sistema elétrico de máquinas agrícolas,
caminhões, veículos leves, implementos agrícolas e rodoviários.
Formação: Ensino Fundamental Completo.
Desejável experiência na área.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia
- Transporte para as cidades de Pereira Barreto e Ilha Solteira.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204145/eletricistaautomotivo#sthash.xmW5Y676.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1207107
Nível hierárquico: Técnico

Local: Porto Velho / RO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2015
Checar e cumprir suas agendas de serviços.
Emitir parecer técnico.
Seguir normas, manuais técnicos e informativos da montadora.
Fazer reparos técnicos nos veículos.
Reparar componentes mecânicos, eletroeletrônicos e de montagem dentro dos
procedimentos do fabricante.
Ajustar, regular e montar componentes substituídos.
Assegurar a qualidade das operações em todas as fases do processo.
Manter as metas de qualidade e produtividade definidas pela empresa.
Fazer orçamentos com estimativa de tempo e de custo.
Documentar serviços concluídos
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1207107/mecanicoautomotivo#sthash.ghsZKFtU.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1207034
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 14 de Agosto de 2015
Responsável por assegurar a performance do seu Setor, gerenciando os recursos
humanos e materiais envolvidos e foco em melhoria contínua.
Perfil:
- Graduação completa, preferencialmente em Engenharia;
- Experiência anterior com Gestão de equipes de Produção no ramo Automotivo /
Metalúrgico;
- Inglês Avançado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1207034/supervisor-deproducao#sthash.howMCNm6.dpuf
www.vagas.com.br

LÍDER TÉCNICO MECÂNICO
Código da vaga: v1207670
Nível hierárquico: Sênior

Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
NECESSÁRIO:
- Superior em Engenharia ou Curso Técnico de Mecânica;
- Conhecimento de Gerenciamento de Projetos (desejável);
- Conhecimento dos softwares AUTOCAD; SOLIDWORKS; INVENTOR, MS-PROJECT
e/ou PRIMAVERA;
- Experiência na Coordenação de Equipe de Projetistas Mecânicos
- Experiência em projetos na área da mecânica de precisão para indústria
automotiva. BENEFÍCIOS:
Plano de Saúde e Odontológico;
Alimentação na empresa;
Transporte;
Participação nos resultados;
Previdência privada;
Desconto na compra de carros FIAT. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1207670/lider-tecnicomecanico#sthash.6lnxCOmf.dpuf
www.vagas.com.br

Verificador de Qualidade
Código da vaga: v1206883
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Luís / MA / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 13 de Agosto de 2015
Pré Requisitos:
Vivência profissional nas atividades descritas;
Atividades:
Transmitir imediatamente as informações de NC identificadas ao Gestor de
Qualidade- Assegurar e vistoriar a qualidade das atividades da obra, ou seja,
terraplanagem, instalação de geossintéticos, drenagens superficiais e demais
atividades do Empreendimento.
- Monitorar a calibração de equipamentos na soldagem de geossintéticos;
- Suportar as auditórias do sistema da qualidade
- Atuar com toda rotina da área de qualidade, desde o controle das atividades da
equipe, verificar a qualidade dos processos executados, elaborar relatórios e
demais atividades da função.
Experiência na área de qualidade em indústria ou oficinas mecânicas automotivas
em funilaria e pintura.
Gentileza enviar pretensão salarial.

Avalie as informações sobre a função - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206883/verificador-dequalidade#sthash.SMvgOJ5C.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Estoque Sênior
Código da vaga: v1207951
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
Atividades:
• Exercer as atividades da área de abastecimento e planejamento da Distribuidora
Automotiva. Deverá cumprir os objetivos pré-estabelecidos pela coordenação da
área;
• Balanceamento dos estoques controlando controle de faltas e excessos, devolução
de mercadorias, tratamento de sobras e faltas no ato do recebimento, redução de
Lead Time, follow up junto aos fornecedores, identificação dos pontos de melhoria
para gerar benefícios qualitativos e quantitativos para a empresa;
• Elaboração de relatórios gerenciais, preparação de apresentações e controle de
kpis (indicadores de performance) suportando também auditorias internas e
externas garantindo a qualidade das informações;
• Conhecimento do fluxo de materiais, desde a colocação dos pedidos até a entrega
nas filiais;
• Conhecimento também em cadastro de materiais, curva ABC, parâmetros de
planejamento/abastecimento (estoque máximo, ponto de pedido, estoque de
segurança, Lead Time.
Requisitos:
• Formação: Superior Completo em Administração e áreas afins;
• Informática: Excel Avançado;
• Idiomas: não aplica;
• Experiência/Conhecimentos: Conhecimento com acessórios automotivos.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: Vale transporte, refeição no local, participação nos lucros, previdência
privada, assistência médica, assistência odontológica, cesta de natal, cooperativa
de crédito e auxilio cursos de aperfeiçoamento de até 72 horas, custeado 100%
pela empresa, a partir de 01 ano de companhia;
• Horário: Das 8h ás 18h com 1h12 de almoço de 2º a 6º feira;
• Local de trabalho: Mooca - São Paulo;

• Modalidade Efetivo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1207951/gestor-de-estoquesenior#sthash.g1vlNgXK.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Manutenção
Código da vaga: v1205302
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Resende / RJ / BR
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Principais atividades:
- Elaborar relatórios;
- Estabelecer e controlar as atividades de manutenção de equipamentos;
- Instruir e orientar os técnicos de manutenção da equipe;
- Atingir as metas de entrega de equipamentos;
- Executar e melhorar os indicadores de desempenho como líder de equipe;
- Padronizar o trabalho, operações e procedimentos;
- Realizar atividades de manutenção prática no chão de fábrica
- Manter a qualidade e boa condição dos equipamentos.
- Manter o equipamento funcionando em suas habilidades mecânicas e/ou elétricas.
- Ler, interpretar documentos e desenhos mecânicos e esquemas de circuitos
pneumáticos.
Pré-requisitos:
- Curso Técnico em Mecânica, Elétrica ou Automação, diploma superior ou
equivalente;
- Possuir Licença NR10 ou NR12;
- Experiência em manutenção de equipamentos automotivos;
- Experiência com liderança de equipe;
- Experiência com hidráulica, pneumática, mecânica e elétrica.
- Desejável experiência em manutenção de equipamento de usinagem;
- Conhecimento em esquemas de circuito pneumático;
- Conhecimentos em informática
- pacote Microsoft Office. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205302/lider-demanutencao#sthash.MqHmTreX.dpuf
www.vagas.com.br

Metrologista
Polyhedron Automotive - São Paulo, SP

Realizar medição de amostras e dispositivos com equipamento tridimensional fixo,
braço de medição, Laser Tracker e convencionais. Atuar com controle de qualidade
e elaborar relatórios. Atender as solicitações de nossos clientes para trabalhos de
controle dimensional.
Experiência com equipamento tridimensional, softwares de medição (PCDmis,
Power Inspect / Polyworks ou Metrolog) e ferramentas da qualidade. Desejável
experiência em indústria automotiva.
Ensino Médio.
Conhecimentos em leitura de desenho, operação de equipamento e software de
medição, PowerINSPECT, PC-DMIS, CAM, Braço Faro, CIMCORE e semelhantes.
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: Restaurante na empresa, Transporte fretado
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a quinta, das 8h às 18h e sexta, das 8h às 17h.
Informações adicionais: Ter disponibilidade para horas extras e viagens quando
necessário.
Essa vaga é para trabalhar em Pernambuco.
Idiomas:
Inglês - Intermediário
Salário: R$4.000,00 /mês
Experiência necessária:
Polyworks e Pc dmis : um ano
www.indeed.com.br

Mecânico de autos
Grupo Orion Recursos Humanos - Blumenau, SC
Atuará com todas as marcas de veículos, fará a manutenção, identificará falhas e
problemas, entre outras atividades.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Fundamental completo
Experiência: Desejável experiência com autos.
Salário: A combinar
Empregos.com.br

MECÂNICO DE AUTOS
Apolo Agência de Empregos de Sete Lagoas - Sete Lagoas, MG

Desejável candidatos Portadores de Necessidades Especiais
Masculino, Desejável acima dos 25 anos,
Experiência como Mecânico de Máquinas e Caminhões
Curso completo na área.
Tipo de contratação: Efetivo / CLT
Quantidade: 1
Local: Sete Lagoas/MG
Benefícios: R$ 1.700,00 + 157,60 de insalubridade +Convênio farmácia + seguro
de vidas + plano de saúde
www.indeed.com.br

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA (POA/RS)
STAFF RH em TI - Porto Alegre, RS
Concessionária de marca consolidada, com mais dez anos de atuação no ramo
automotivo e em expansão no mercado.
A empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição ou Vale Alimentação, Plano de
Saúde e Odontológico.
(01 Posição) ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
Profissional de nível sênior com experiência em Active Directory, Linux, Group
Policies, Firewall (Linux), Proxy/Squid, Backups (TAR, nuvem). Experiência com
Banco de Dados Oracle é um diferencial.
Atividades: Administrar redes, servidores e switches, prestar suporte a aplicações,
banco de dados, estações e clientes, administrar active directory, firewalls e links
de comunicação.
Formação: Ensino Superior Incompleto na área de TI.
Contratação: CLT + Benefícios
Local: Porto Alegre/RS
www.indeed.com.br

Operador de Pintura - Pintor de Reparo (M/F)
BMW do Brasil - Araquari, SC
Descrição do Departamento No Grupo BMW, as pessoas são o ativo mais
importante. Para que possamos continuar a crescer e desenvolver-se como uma
organização internacional, nós estamos olhando para uma pessoa altamente

qualificada para nos apoiar com a criação de novas estruturas na nossa planta de
produção no Brasil. O Grupo BMW está lhe oferecendo uma oportunidade de
trabalho interessante na área de Pintura.
Responsabilidades Como Operador de Pintura - Pintor de Reparo você executará as
atividades de mascaramento, preparação de superfície internas e externas,
lixamento, aplicação de material/massa, montagem e desmontagem de peças do
veículo, pintura spray e polimento a fim de garantir que a qualidade da superfície
exterior dos carros, prontos para o envio a linha de montagem, esteja de acordo
com os altos padrões da BMW.
A atenção aos detalhes que vão gerar a alta qualidade dos nossos produtos é algo
que fará parte das atividades do pintor que deverá realizar o seu trabalho com o
menor índice possível de perdas ou retrabalhos.
Você será também responsável pela organização no local de trabalho e pela
conservação dos materiais e equipamentos utilizados no cumprimento de suas
atividades durante o turno de trabalho. Deverá ser também junto com todo o time
de trabalho a responsável por alcançar as metas de segurança, qualidade, volume
de produção e custos.
Você utilizará as mais modernas e eficientes técnicas de reparação de pintura nos
locais definidos para a atividade trazendo assim os carros para o padrão de pintura
exigido.
Qualificações Educação
Ensino Médio completo.
Curso de pintura automotiva.
Conhecimento/Experiência:
Amplo conhecimento em técnicas de reparação de pintura automotiva (inspeção,
limpeza, mascaramento, lixamento, pintura, inspeção final e liberação).
Experiência como Pintor de acabamento em indústria automotiva.
Boa experiência para inspecionar, identificar e analisar defeitos de pintura.
Boa experiência prática em reparos de pintura automotiva.
Proatividade.
Organização.
Bom relacionamento de grupo.
Disposição para aprender novas técnicas de pintura automotiva.
Idiomas
Desejável inglês nível básico.
Informações Adicionais A BMW recebe candidaturas de todos os indivíduos,
independentemente de raça, origem étnica, cor da pele, nacionalidade, religião,
filosofia, sexo, idade, deficiência, aparência ou identidade sexual. Estamos
comprometidos com o tratamento de todos os candidatos de forma justa, a fim de
evitar a discriminação.
www.indeed.com.br

Eletricista de Veículos
Paulista Pinturas - Juazeiro do Norte, CE

Fará instalações, retiradas e manutenções de equipamentos de segurança em
Veículos Automotores.
Disponibilidade para trabalhar em horário comercial;
Desejável experiência de 06 meses em elétrica automotiva / instalação de
acessórios;
Desejável cursos na área automotiva, elétrica veicular / instalação de acessórios;
Interessados encaminhar o currículo para:
pst@paulistapinturas.com.br
Duvidas
Joaquim Jonas
88 98824.9510
Trabalhando.com

Eletricista Veicular
Employer - Florianópolis, SC
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de instalação e reparos em equipamentos
elétricos de veículos, máquinas e equipamentos em geral. Instalar, inspecionar,
regular e reparar diferentes tipos de aparelhos elétricos. Desmontar, ajustar, limpar
e montar geradores, motores elétricos, dínamos, etc. Reparar, revisar e fazer teste
em motores de partida, buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensão,
instrumentos de painel e acumuladores. Fazer e reparar instalações elétricas em
veículos automotores. Executar e conservar redes de iluminação em geral e
sinalização. Providenciar o suprimento de peças e materiais para a execução de
seus serviços. Executar instalação eletroeletrônica e manutenção preventiva em
veículos (leves, caminhões e máquinas rodoviárias). Realizar testes e medições.
Obedecer a normas técnicas. Listar equipamentos. Inspecionar sensitivamente
máquinas e equipamentos. Avaliar as necessidades de manutenção. Diagnosticar
defeitos eletrônicos. Reparar equipamentos eletrônicos. Substituir / ajustar
componentes e dispositivos elétricos. Lubrificar componentes eletroeletrônicos.
Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos. Limpeza e conservação
de máquinas, equipamentos e local de trabalho. Executar outras tarefas de acordo
com a necessidade da área.
HORÁRIO: 06:00 às 14:20, com 1 hora de intervalo.
SALÁRIO: R$ 1308,00 + insalubridade
BENEFÍCIOS: Assistência médica. Assistência odontológica. Seguro de vida.
Convênio farmácia. Cesta Básica. Refeição no local.
LOCAL: São Sebastião - Palhoça
Conhecimento das atividades propostas. Experiência em elétrica. Disponibilidade
para hora extra.
www.indeed.com.br

Consultor Técnico Automotivo
Rio de Janeiro, RJ
Rede de Concessionária de Carros Cargo: Consultor Técnico Automotivo
Número de vagas: duas Descrição do cargo / Responsabilidades: Atendimento
direto aos clientes, vender serviços da parte da oficina, abertura de ordem de
serviços, fazer orçamentos, acompanhar os serviços dos carros. Formação e
experiências requeridas: Sólida experiência na função de Consultor Técnico
Automotivo de Concessionárias de carros. Ensino Médio completo Conhecimentos
técnicos em Mecânica Desejável ter cursos na área Bairro: Campinho Cidade: Rio
de Janeiro Benefícios: - Vale Transporte; - Vale Refeição; - Convênio Médico; Convênio Odontológico; Horário de Expediente: Segunda a Sexta de 08:00 às
18:00 horas Salário: 1,5%
RioVagas

Pintor Automotivo/Industrial/Moveleiro
AVATRON - Maringá, PR
AVATRON
Área de Atuação: Indústria, Manufatura e Produção
Atividades:
VAGA MASCULINA
Trabalhar em uma metalúrgica na pintura de peças metálicas com tinta liquida,
deve ter experiencia.
Informações:
Salário compatível com a função.
Vale Alimentação.
Vale transporte ou vale combustível.
Seguro de vida
www.indeed.com.bnr

MECÂNICO DE AUTOS
Rio de Janeiro, RJ
REPARADORA AUTOMOTIVA EM CAMPO GRANDE/RJ - CONTRATA:
MECÂNICO DE AUTOS Atividades do cargo: Atuar na execução de serviços de
manutenção de veículos. Realizar manutenção corretiva, executar testes e

substituir componentes. Exigimos: Ensino Fundamental Vivência profissional em
carteira Diferencial: Vivência em reparadora automotiva, concessionária de
veículos, centros automotivos, revendas de pneus ou oficinas mecânicas de
automóveis. Curso Técnico na área.
Oferecemos: Remuneração: A combinar Benefícios: Alimentação no local após a
efetivação + Vale-transporte Horário: 2ª a 6ª feira das 08:00 à 17:48h. Enviar
currículo mencionando o nome da vaga como assunto para:
rh.estacaodocarro@yahoo.com.br
RioVagas

Polidor para Centro Automotivo – Niterói
Rio de Janeiro, RJ
Empresa de pequeno porte na área automotiva localizada em Niterói contrata:
POLIDOR AUTOMOTIVO – EFETIVO
Desejável experiência comprovada na função.
Salário: R$ 1.115,00 + Insalubridade = R$ 1.272,60 + Comissão (em torno de R$
200,00)Benefícios: VT + Cesta Básico + Seguro de Vida Atividades
desempenhadas: Polimento de automóveis Horário: seg. a sex. de 08h às 18h
Enviar cv para perfilrhrecrutamento@hotmail.com , colocando no assunto POLIDOR
ou ligue para o telefone (21) 2717-4597.
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Grupo Santa Helena Pneus - Uberaba, MG
Responsabiliza-se pela execução dos serviços: alinhamento e balanceamento
em veículos de passeio, troca de peças, componentes da suspensão e freio.
Responsabiliza pelas ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços.
Trabalhando.com -

Mecânico de suspensão
Centro Automotivo H-DEX LTDA - Uberlândia, MG

Empresa contrata mecânico com experiencia em suspensão, alinhamento e
balanceamento, troca de amortecedores, molas, direção, escapamentos, etc...
Procuramos pessoa comprometida com horários de trabalho de:
Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 com 02:00 horas de almoço.
Sábados das 08:00 as 12:00 hrs
Salario de R$ 1.200 mais comissão.
Experiência necessária:
Mecânica : um ano
www.indeed.com.br

Auxiliar de Manutenção e Instalação Automotiva
BySat - Eunápolis, BA
Atender demanda dos clientes realizando manutenção, instalação, desinstalação e
remanejamento de equipamentos de rastreamento veicular, conforme os
procedimentos.
Escolaridade: Ensino Médio incompleto. Ensino Técnico em Manutenção Automotiva,
Eletricidade de Automóveis, Mecânica Diesel, Mecânica de Automóveis ou cursos
correlatos.
Conhecimento da parte elétrica automotiva. É necessário ter carteira nacional de
habilitação, carro próprio e disponibilidade para viagens.
Benefícios: vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida e vale-transporte.
Salário: R$1.135,37 /mês
www.indeed.com.br

PINTOR DE AUTOS / CAMINHÕES
MN FUNILARIA E PINTURA DE CAMINHÕES EM GERAL - Sorocaba, SP
Estamos contratando profissional com experiência mínima de 03 anos em
Preparação e pintura de caminhões.
Se você é este profissional veja falar conosco.
Mas se você não tem experiência comprovada nesta area seu currículo será
descartado.
Salário: R$1.600,00 /mês
Experiência necessária:
Experiencia mínima 03 anos : três anos
www.indeed.com.br

AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA
Rio de Janeiro, RJ
CONCESSIONÁRIA HONDA SELECIONA: AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA
REQUISITOS: - Ensino Médio Completo- Curso Técnico COMPLETO de PINTURA
AUTOMOTIVA - Não é necessária experiência na função. *SOMENTE SERÃO
ANALISADOS CURRÍCULOS DE CANDIDATOS QUE POSSUÍREM CURSO TÉCNICO
Horário: 08:00h às 18:00h (Segunda-Feira a Sexta-Feira) Local:
BOTAFOGO*SOMENTE SERÃO ANALISADOS CURRÍCULOS DE CANDIDATOS QUE
MORAM PRÓXIMO AO LOCAL DA VAGA OFERECEMOS: R$ 1.025,00 + VT + Vale
Refeição (R$14,00/ Dia) + Assistência Médica + Assistência Odontológica Os
interessados deverão enviar currículo para o seguinte e-mail:
vagasrh001@gmail.com Colocar no assunto: AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA
RioVagas

TÉCNICO AUTOMOTIVO
GRUPO SAGA - Cuiabá, MT
Manutenção de veículos, regular peças mecânicas, hidráulicas e pneumáticas.
Mecânica em geral.
Apenas candidatos locais:
Cuiabá, MT
Experiência necessária:
EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM MECÂNICA: um ano
Formação acadêmica necessária:
Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

Analista de Garantia
Lince Psicologia & Gestão - Vitória, ES
• setor automotivo
LOCAL DE TRABALHO: Grande Vitória
ATIVIDADES: Prestar serviços nos processos de garantia da qualidade, realizando
diagnósticos e análise de fluxo operacional e planejamento estratégico, a fim de
propor oportunidades de melhorias à direção da empresa e buscar excelência dos
processos, bem como controle da documentação.

REQUISITOS: Experiência na função; Conhecimentos em automóveis e mecânica;
Conhecimento básico em matemática financeira.
Pense Empregos
www.indeed.com.br

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS EXTERNO - RECREIO
Rio de Janeiro, RJ
EMPRESA CONTRATA: POLIDOR DE CARROS (EXTERNO) – VAGA: 1
HORÁRIO: 9H ÀS 18H
SALÁRIO + COMISSÃO: R$1.500,00 PARA MAIS – BENEFÍCIOS: VT + VR
ESCALA: SEGUNDA A SÁBADO
IDADE: A PARTIR DE 19 ANOS
SEXO: MASCULINO
ATRIBUIÇÕES: POLIR E ENCERAR VEÍCULOS.
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO seis MESES COM POLIMENTO DE
VEÍCULOS
DESEJÁVEL CONHECIMENTO COM CARROS
MORAR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DESEJÁVEL ZONA OESTE
Procurando Emprego

MECÂNICO DE AUTO LEVE E PESADO
Auto elétrica fuscão - Maringá, PR
Auto elétrica fuscão
Área de Atuação: Administrativo/Escritório
Atividades:
TER EXPERIENCIA COMPROVADA MINIMA DE 01 ANOS COM MOTOR, CAMBIO,
DIFERENCIAL, SUSPENSÃO, DIREÇÃO COMO MECÂNICO VEÍCULOS PASSEIO,
CAMINHONETA E LINHA PESADA, TER CAPACIDADE DE FAZER UM DIAGNOSTICO
RÁPIDO, TRABALHAR COM PERFEIÇÃO, TRABALHAR EM EQUIPE, SER PRO ATIVO
SALARIO ATRATIVO
Informações:
ENVIAR CURRICULUM EMAIL. autoeltrica_fuscao@hotmail.com
Maringá.com

COMERCIAL

REPRESENTANTE COMERCIAL MODA / REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS E SP / 2 VAGA(S)
Empresa de roupas femininas de alfaiataria que atua na Internet em plena
expansão nacional. Está com duas vaga(s) em aberto para Região Metropolitana de
Campinas e SP.
Responsabilidades: - Prospectar novos clientes na Região metropolitana de
Campinas e interior; - Consolidar marca em boutiques e lojas de grife;
Requisitos: - Requer conhecimento mínimo de vendas ou representações comerciais
nos ramos da moda; - Acima disso a proatividade, determinação e o entusiasmo
serão levados em conta. - Queremos pessoas dispostas a encarar desafios
crescendo junto com a empresa
Salário: a combinar
Benefícios: - Comissão variável de vendas podendo chegar a 25%; - Excelente
plano de carreira baseado na meritocracia. Ajude a empresa crescer e você poderá
ter parte da empresa dependendo de seu desempenho; - Você é responsável pelos
seus ganhos. Quanto mais vender, mais ganhará.
Observações: - Horário de trabalho flexível; - Trabalhará de forma autônoma; Requer carro próprio e disponibilidade de viagens para prospecção de novos
clientes;
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rene Lopes para o
e-mail reneguilherme@gmail.com com a sigla Rep Com no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Representante Comercial Moda no Emprega Campinas. É
100% grátis!

VENDEDOR / CAMPINAS E RMC / SP / 15 VAGA(S)
Vendas de TV por assinatura, internet e telefone fixo. Agente GVT contrata
vendedor externo. Ótimos ganhos! Está com 15 vagas(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Vendas externas e prospecção de clientes.
Requisitos: Vendas
Salário: R$ 1.154,00
Benefícios: Fixo de R$1.154,00 + Ajuda de custo + V.T + V.R + Ótimas comissões!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Milton ou Paulo
para o e-mail contato@kapaxtelefonia.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Vendedor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE COMERCIAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Coordenar o trabalho da equipe de vendas, elaborar planos
estratégicos para o departamento, gerenciar a execução das atividades, realizar
reuniões com clientes de grande porte.
Requisitos: Experiência em coordenação de equipes, técnicas de vendas, e
relacionamento com clientes. Graduado em administração ou áreas afins.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site www.padrhao.com.br ou via
e-mail: selecao@padrhao.com.br para o código de identificação da vaga GERENTE
COMERCIAL até o di a 18/11/2015.
Veja outras vagas de Gerente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO AUTONOMO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Forte Card está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Fazer as visitas agendadas pelo telemarketing e apresentar o
produto e fechar a venda.
Requisitos: Ter experiência com vendas externa, possuir automóvel ou moto, ser
cadastrado no Corcesp.
Salário: a combinar
Benefícios: R$ 800,00 de ajuda de custo + comissão, podendo chegar ate R$ 20,00
por cartão + manutenção mensal da carteira no valor de R$ 1,50 por cliente da
carteira + benefícios da Forte Card.
Observações: Horário de trabalho: Horário comercial segunda a sexta
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Simone para o email vagasdevendaativa@gmail.com com a sigla Vendedor Externo no campo
assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Vendedor externo autônomo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Executivo (a) Comercial
Código da vaga: k1647-40
Ramo da empresa: Comércio Eletrônico

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/06/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I4onnx

Consultor (a) Comercial
Código da vaga: k337-874
Ramo da empresa: Indústria de Refrigeração Industrial
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 28/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVavSd

Gerente de Vendas
Código da vaga: k337-876
Ramo da empresa: Indústria de Refrigeração Industrial
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVavSe

Gerente de Filial
Código da vaga: k2121-799
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 19/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVaw8K

Vendedor Varejo (Rio de Janeiro/RJ)
Código da vaga: v1201946
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 04 de Agosto de 2015
Representamos empresa multinacional de grande porte, atuante em bens de
consumo e líder mundial no seu segmento, trabalhando com marcas muito bem
reconhecidas e consolidadas no mercado.
Atividades:
- Acompanhamento dos Vendedores em campo, auxiliando em toda rotina de
trabalho;
- Substituição aos Vendedores afastados por motivos diversos, atendendo à carteira
de clientes dos mesmos e responsabilizando-se por suas atribuições;
- Média de 50 visitas por dia no varejo realizando a venda e verificação do ciclo dos
produtos, introdução de novas marcas, e padronização de visibilidade das mesmas
dentro dos pontos de venda.
- Garantir a disponibilidade do mix mínimo de produtos em seu território, evitando
rupturas;
- Prospectar novos clientes dentro das áreas definidas pela supervisão;
- Atingir as metas mensais de volume, compradores, abertura de clientes,
efetividade e distribuição de produtos;
- Garantir alto nível de execução nos pontos de vendas, seguindo a rotina básica
padrão definida para a posição.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Necessária CNH B (válida e permanente);
- Imprescindível experiência atuando com vendas externas no varejo.
Área de Atuação:
Rio de Janeiro e Região Metropolitana.

Horário de trabalho: Segunda a Sexta – 7h00min às 17h00min;
Ferramentas de Trabalho: Carro e Celular;
Remuneração fixa + Pacote de Benefícios Atrativo + Oportunidade de Carreira.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201946/vendedorvarejo-rio-de-janeiro-rj#sthash.IcZicVLZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Serviço ao Cliente - Jr
Código da vaga: v1201943
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2015
OBJETIVOS:
•Atendimento ao cliente, monitoramento dos pedidos dos clientes desde o impute
até o recebimento;
•Suporte a área comercial.
REQUISITOS:
•Formação superior completa: Administração, Economia, Contábeis, Engenharias ou
áreas afins;
•Experiência anterior em atendimento a área comercial;•Inglês
intermediário;•Excel intermediário/ avançado.
DESEJÁVEL:
•Vivência com SAP.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
•Vaga para atuar na Cosan Lubes, Ilha do Governador (RJ). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201943/analista-de-servico-aocliente-jr#sthash.6R6plDJg.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de vendas
Código da vaga: v1201914
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Anápolis / GO / BR

Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Principais responsabilidades:
- Cumprir sua rotina de processos visando cumprimento de agendas definidas
semanalmente.
- Zelar pela imagem da empresa através de cobrança de manutenção de
merchandising dentro do estabelecido como ideal.
- Realizar prospecção de novos pontos de venda que sejam pertinentes à sua área
de atuação bem como segmento de atuação.
- Assegurar zelo e atingimento de meta pelos equipamentos pesados investidos nos
pontos de venda da sua base de atuação.
- Cumprir suas metas e objetivos pré-estabelecidos dentro da sua carteira de
clientes.
- Propor alternativas para sanear pendências e oportunidades geradas na sua rota
de atuação, através de gestão competente dos investimentos da empresa.
- Garantir plena execução de rotinas dos vendedores através de coaching.
- Definir meta de vendas para cada um dos seus vendedores
.- Analisar oportunidades de aumento / Diminuição de limite de crédito e prazo da
sua certeira de clientes.
- Garantir renovação de todos os comodatos da sua área de atuação.
Requisitos necessários:
- Formação Ensino superior em administração, finanças ou áreas correlatas
- Conhecimentos Excel avançado
- Experiência Necessário experiência na função e em gestão de equipes
Perfil esperado:
-Será diferencial experiência no segmento de bens de consumo
Local de trabalho: Anápolis - GO
Benefícios oferecidos:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Ticket refeição;
Cesta básica;
Kit de produtos;
Participação nos lucros Ferramentas de trabalho:
Carro, celular, notebook Temos grande interesse no recebimento de currículos de
pessoas com deficiência. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201914/supervisor-devendas#sthash.ffXP0in2.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial - Zona Sul
Código da vaga: v1205220
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 10 de Agosto de 2015
Requisitos:
Possuir superior completo ou cursando;
Habilidade com pacote Office;
Experiência com vendas, com abordagem consultiva;
Ter experiência em busca ativa;
Necessário possuir veículo próprio para utilização no trabalho;
Horário de trabalho: 2ª a 6ª – 9hs às 18hs e aos sábados das 8hs às 12hs.
Atribuições:
: Responsável por vendas, busca de ampliação de carteira de clientes.
Local de Trabalho: Zona Sul- Santo Amaro.
Remuneração: Faixa Salarial: R$1400,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição - 16,00; Vale Transporte; Assistência Médica; Auxílio
bolsa de estudo; PLR; Reembolso de KM; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205220/assistente-comercial-zonasul#sthash.YBXiKJm1.dpuf
www.vagas.com.br

Promotora de Vendas (perfumes) - Zona Leste de São Paulo
Código da vaga: v1205216
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2015
Requisitos:
Possuir ensino médio completo;
Boa comunicação;
Habilidade com demonstração de produtos e vendas.
Atribuições:
Vendas direta;
Organização dos pontos de vendas;
Abordagem a Clientes.
Remuneração e Benefícios:
Remuneração$ 1.103,00;
Assistência Médica a partir dos 03 meses;
Vale Transporte integral pela empresa;
Vele Refeição: R$15,00 por dia.

Horário de Trabalho:
De segunda à sábado 11h00 às 22h00 (necessário esta disponibilidade de horário).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205216/promotora-devendas-perfumes-zona-leste-de-sao-paulo#sthash.kkD3DMNd.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Comercial
Código da vaga: v1204991
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2015
Atendimento ao cliente, suporte de vendas aos representantes, emissão de
relatórios da área. Desejável vivência com atendimento ao cliente.
Remuneração: Á combinar.
Local: Pinheiros/SP
Horário de trabalho: 08:30 ás 18:00
Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, auxílio educação,
PLR, aquisição de óculos, entre outros. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204991/auxiliarcomercial#sthash.fnQifGaS.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial
Código da vaga: v1205095
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Superior completo ou incompleto em Administração, Marketing ou áreas afins.
Possuir experiência como Consultor Comercial, prospecção, vendas externas,
possuir carteira de habilitação.
Prospectar novos clientes no segmento de OCS (Corporativo: escritórios, empresas
e consultórios, bancos, etc.).

Efetuar a manutenção da carteira de clientes atualmente existente.
Desenvolver e manter o relacionamento com os clientes do segmento de OCS,
divulgando informações sobre a empresa e crescendo os negócios.
Fixo: R$ 2.230,00 mais variável (podendo chegar a mais de 100% da remuneração
fixa) Benefícios: VR (R$ 23,00), plano de saúde, odontológico, seguro de vida,
veiculo da empresa, celular, notebook, 4G - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205095/consultorcomercial#sthash.aw5iletj.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Comercial
Código da vaga: v1204727
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Salário: R$ 970,00
Benefícios: Vale Alimentação, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida
e Previdência Privada.
Horário de trabalho: 44 horas semanais de Segunda à Sábado.
Principais Responsabilidades do Cargo:
Realizar prospecção e cadastros de revendedoras de catálogo e Visitas em campo.
Escolaridade Mínima exigida: Ensino médio completo.
Necessário experiência com vendas externas - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204727/representantecomercial#sthash.2Dv4tR9v.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial
Código da vaga: v1204660
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Principais Atividades:

Atendimento a área comercial;
Preparação de apresentações/propostas comerciais;
Prospecção de novos clientes;
Formação acadêmica: Superior completo em Administração ou Marketing;
Conhecimentos Necessários:
Bons conhecimentos em excel e power point;
Inglês avançado para leitura e escrita;
Local de Trabalho: São Bernardo do Campo
Salário e Benefícios: Compatíveis com o mercado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204660/analistacomercial#sthash.TJ7qMx71.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
MARKARH em parceria com cliente está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gestão de equipe interna de vendas; Estabelecimento de
metas; Expansão de mercados; Visitas à clientes; Análise de Resultados junto à
diretoria; Vendas de Serviços; Prospecção de novos clientes.
Requisitos: Experiência com vendas a clientes corporativos e vivencia com vendas
de serviços.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte + Vale refeição + Assistência médica + Assistência
Odontológica
Observações: Interessados, se cadastrarem no site e se candidatarem à vaga.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site markarh.selecty.com.br para
o código de identificação da vaga comercial até o di a 17/08/2015.
Veja outras vagas de Coordenador Comercial no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1209097
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pará / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia,
Arquitetura ou Marketing.
• Experiência na gestão de relação comercial/logística, rotina de campo e
conhecimento da dinâmica do mercado de grãos.
• Disponibilidade para trabalhar no Pará
Atividades:
• Atender clientes e coletar indicadores do mercado (clientes, concorrentes,
fretes).• Garantir as melhores condições de rentabilidade para a empresa, na
prospecção, desenvolvimento e negociação com clientes.
• Mapear ações logísticas concorrentes às oferecidas pela empresa, incluindo
terminais de transbordo, outras soluções logísticas e empresas de navegação
concorrentes.
• Mapear fretes rodoviários praticados pelos clientes e concorrentes na região.
• Elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização.
• Planejar atividades da área operacional com visão comercial.
• Responsável por inserir e controlar no sistema de gestão os contratos e principais
KPI´s da área.
• Planejar e discutir junto à área comercial o planejamento para atender aos
volumes contratuais negociados com os clientes.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo
– serão utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a
qualidade de seus anúncios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209097/coordenadorcomercial#sthash.AFCZwMsP.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Vendas
Código da vaga: v1209127
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Responsabilidade:
Dar suporte diariamente para a equipe de Vendas (Consultoras/Diretoras
Independentes), realizando trabalhos motivacionais e de orientação de carreira no
período de qualificação. Local: Alphaville Benefícios: de mercado

Horário: Segunda a Sexta, das 8h às 17h. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209127/analista-devendas#sthash.7WfpVBFY.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas Sr. (Crédito/Caixa)
Código da vaga: v1209101
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Atividades:
Realizar a venda de serviços financeiros e telemarketing;
Realizar a análise e liberação de crédito;
Operar o caixa;
Contribuir com atingimento de metas da loja.
Requisitos necessários:
Ensino Médio Completo (2º Grau);
Pacote Office intermediário.
Competências necessárias:
Cortesia no Atendimento;
Liderança;
Organização;
Espírito de Equipe.
Salário e Benefícios: Assistência Médica e Odontológica; Vale Refeição ou
Alimentação; Previdência Privada; Bolsa de Estudos; Cheque Mãe; Plano de
Carreira; Treinamentos internos. TIRADENTES 2671 - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209101/assistente-de-vendas-srcredito-caixa#sthash.hYiaFCc6.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial
Código da vaga: v1184450
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR

Data de expiração: 13 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Formação em Administração de Empresas, Comercial, Marketing ou áreas
correlatas, Completo ou cursando.
• Experiência na área;
• Conhecimento em Excel;
• Conhecimento em SAP será um diferencial;
• Fácil acesso a Zona Sul (Granja Julieta).
Principais responsabilidades:
• Suporte a área Comercial, Franquias e Atacado;
• Responsável pelos controles e pedidos em épocas sazonais, vitrines e campanhas,
análise e divulgação dos resultados;
• Suporte ao consultor de campo, apoio nas solicitações de viagens e controles de
despesas;
• Castro de franquiados no sistema SAP;
• Auxilio nos pagamentos da área;
• Controle do Budget da área.
Perfil Pessoal:
Analítico, raciocínio lógico, que goste de trabalhar com números e planilha, inciativa
e dinamismo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1184450/assistentecomercial#sthash.MocKmv1K.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor Externo
Para a cidade de Lorena / SP
Salário: R$ 1100,00 + comissões Principais atividades: Desenvolvimento de
clientes;
Manutenção de atuais clientes;
Gerar vendas;
Acompanhamento do produto no campo;
A empresa oferece: Veículo de trabalho
Despesas com refeição
Requisitos: Capacidade de argumentação;
Disponibilidade para viagens;
Boa verbalização;
Experiência em vendas;
Morar na região de Lorena.
Será dado preferência: Candidatos com formação superior em área administrativa
ou técnica;

Que já tenha trabalhado com pneus, empilhadeiras, peças, etc;
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/vendedor-externo93106.aspx

Auxiliar de Contas A Pagar e Receber
Para a cidade de Lorena / SP
- Superior completo em administração;
- Experiência na área financeira;
- Informática avançada;
- Residir em Lorena ou Guaratinguetá.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-de-contas-a-pagar-ereceber-141435.aspx

Consultor (a) de Produto Pl.
Código da vaga: k915-333
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Vila Velha/ES
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 24/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ970d

Atendente de Vendas
Código da vaga: k968-190
Ramo da empresa: Transporte Urbano de Passageiros

Cidade: Foz Do Iguaçu/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 23/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1LJ958B

Consultor (a) de Pré-venda
Código da vaga: k2699-13
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Eletrônicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 24/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1LJ95Fv

Representante Comercial Autônomo (a)
Código da vaga: k3545-2
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Guarulhos/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ96JJ

Representante Comercial Autônomo (a)
Código da vaga: k3545-3
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Jundiaí/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ93NW

Representante Comercial Autônomo(a)
Código da vaga: k3545-1
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Marilia/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1LJ96JM

VENDEDOR
Requisitos:
- Experiência em vendas, comprovado em CTPS, preferencialmente em móveis,
colchões, eletros, roupas, sapatos;
- Conhecimento em informática em nível de usuário;
- Dinâmico (a), comunicativo (a), pró-ativo (a);
- Ensino Médio completo;

- Disponibilidade de horário;
- Goste de lidar com metas e desafios;
- Saiba trabalhar sob pressão.
Benefícios:
- Vale-Transporte;
- Plano de Saúde;
- Cesta Básica;
- Desconto em Cursos e Universidades;
- Comissões por Metas Alcançadas.
Local de Trabalho: Taquara - RJ
Interessados, favor enviar currículo no corpo do e-mail para
borg890@yahoo.com.br com o título "Vendedor”.
OBS.: Os currículos enviados fora do perfil e em anexo serão descartados.

VENDEDOR RESPONSÁVEL
Buscamos profissionais com:
· Ensino médio completo.
· Experiência anterior na função será um diferencial.
· Atribuições: Apresentação do produto, atendimento e orientação dos clientes,
auxílio ao caixa.
· Local do Trabalho: Urca, escala 6x1. Horário 9:30 as 18:00H
· Residir próximo
- Local de Trabalho: URCA
- Remuneração: Iremos trabalhar com salário R$1.258,00
- Benefícios: (VT + VA (R$180) Alimentação no Local + Assistência Médica +
Premiação mensal.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR SEU CURRÍCULO PARA O E.MAIL:
thailany@afamar.com.br E POR NO ASSUNTO VENDEDOR RESPONSÁVEL
Informamos que o seu currículo será analisado de acordo com o perfil da
oportunidade em questão e a AFAMAR CAPITAL HUMANO só irá entrar em contato
com os profissionais que estiverem dentro do perfil solicitado para esta vaga.
Caso você não esteja dentro do perfil para esta oportunidade, em nosso site você
poderá verificar as vagas que temos em aberto e candidatar-se a uma
oportunidade.

GERENTE DE LOJA - BANGU/ CAMPO GRANDE
Atividades:
- Acompanhar o planejamento anual e mensal de vendas, indicadores de
performance e despesas;
- Realizar a abertura e/ou fechamento da loja;
- Garantir atendimento diferenciado ao cliente e o aprimoramento contínuo da
imagem da Empresa;
- Contribuir para o desempenho e o desenvolvimento da sua equipe;
- Emitir relatório semanal/mensal sobre as atividades que acontecem nas lojas;
- Contribuir com o processo de exposição dos produtos e vitrines;
- Avaliar a equipe e realizar feedback constante;
- Analisar o giro dos produtos através do controle do estoque;
- Elaborar metas diárias e acompanhamento de vendas junto a equipe;
Pré-Requisitos:
- Desejável Ensino Superior Completo/Cursando;
- Necessário experiência anterior na função, preferencialmente, no segmento de
departamentos em geral;
- Vivência em gestão de equipe, com foco em resultado e atingimentos de metas;
- Conhecimento das rotinas administrativas de loja;
- Disponibilidade de horário;
Os candidatos interessados deverão encaminhar currículo no corpo do e-mail para
rh@performancerecursoshumanos.com.br e inserir no assunto: Gerente de Loja
Varejo. Informar sua pretensão salarial.

Analista Comercial / Negócios
Para a cidade de Lorena / SP
Atualizar planilha de controle das vendas diárias; Imprimir relatórios com pedidos
implantados e relação de notas fiscais;
Digitar pedidos no sistema seguindo prioridades da área comercial;
Verificar as aprovações de créditos e embalagens;
Contatar área de PCP confirmando as datas de entregas dos produtos previstos em
negociação com o cliente;
Retornar aos clientes e representantes com as datas de entregas reprogramadas;
Acompanhar pedidos de consignação de clientes;
Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho;
Inglês Fluente
Superior Completo
Disponibilidade para viagem (Carteira de habilitação)
Benefícios: Unimed , cesta básica, VT, VR.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-comercial-negocios103995.aspx

CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Prestadora de Serviços na Area Financeira e Comercial Empresa do setor Outras
atividades empresariais, localizada em Curitiba - PR. está com uma vaga(s) em
aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: O Consultor irá atuar com prospecção de novos clientes para a
venda de produtos e serviços do Banco Santander; obs: Remuneração refere-se ao
salário fixo + comissões médias.
Requisitos: EXPERIÊNCIA COM VENDAS EXTERNAS.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Ajuda de custo, Assistência médica, Assistência odontológica, Bônus por
resultado, Comissões, Seguro de Vida
Observações: TIPO DE CONTRATAÇÃO: CLT; HORÁRIO DE TRABALHO: SEGUNDA À
SEXTA-FEIRA DAS 9:00 ÀS 18:00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA LÚCIA para o
e-mail ana.lucia@almeidakruger.com.br com a sigla VAGA HORTOLÂNDIA no
campo assunto até o dia 15/08/2015.
Veja outras vagas de CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

ASSESSOR (A) COMERCIAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Wizard Escola de Idiomas está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao público/ Vendas internas e externas/
Prospecção de novos clientes/ Parcerias com empresas
Requisitos: Experiência em Vendas
Salário: a combinar
Benefícios: Projeção Salarial de até R$2500,00/ Vale Transporte/ Vale Alimentação
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email comercial@wizardamericana.com.br">comercial@wizardamericana.com.br
com a sigla CV no campo assunto até o dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de Assessor(a) Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Coordenador (a) Comercial
Código da vaga: k1362-78
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/07/2015
Previsão de encerramento: 26/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1LMQbOf

SUPERVISOR COMERCIAL / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Escola Profissionalizante está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Orientar a equipe comercial Promover reuniões Treinamentos
Estipular metas Premiações Relatório de resultados Atendimento ao público
Requisitos: Ensino médio, graduação em administração será um diferencial. Boa
argumentação, boa dicção, vontade de crescer, gostar de metas e comissões.
Liderança EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE CURSOS EM ESCOLAS
PROFISSIONALIZANTES, TÉCNICAS OU DE IDIOMAS. Residir em Sumaré, Nova
Odessa, Hortolândia ou Paulínia.
Salário: a combinar
Benefícios: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: de segunda à sábado
(Manhã/tarde/noite) Salário fixo + Comissões+ Bonificações Diárias, Semanais e
Mensais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email empregoswanbrac@gmail.com com a sigla SUPERVISOR no campo
assunto até o dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de Supervisor Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1197377
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2015
REQUISITOS:
Formação Superior Completa: Marketing, Comunicação e/ou Desing Gráfico.
Conhecimento em Plataformas de CRM ou Gerenciamento de Base de Dados Online
e Off-line,
Excel intermediário e Pacote Office intermediário.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Analisar, operacionalizar e implantar a estratégia de Comunicação Digital e
impressa das marcas com o mercado, clientes e potenciais consumidores. Interface
com os departamentos envolvidos para divulgar as ações nos canais de
comunicação das marcas com os clientes interno, externo e consumidores.
Análise e operacionalização das ações da base de dados. Atendimento ao RH e
operacionalização do Endomarketing.
INFORMAÇÕES:
Local de trabalho: São Paulo - SP
Horário de trabalho: 08:30 às 18:15
PACOTE DE REMUNERAÇÃO:
Salário compatível com mercado
Benefícios: Ticket Refeição, Vale Transporte, Assistência Médica, Assistência
Odontológica Aceitamos currículos de pessoas com deficiência para esta vaga. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1197377/analista-decomunicacao#sthash.tEQfdOGu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Conteúdo Sr.
Código da vaga: v1201901
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2015
Pré-requisitos:
• Formação superior completa em Cinema, Rádio e TV, Comunicação, Literatura ou
áreas afins;
• Profundo conhecimento em conteúdos de TV aberta e fechada no brasil e exterior
(novelas, seriados e produtos de variedades);
• Noções básicas de conceitos de roteirização
Principais Atividades e Responsabilidades do cargo:
• Alinhar as análises continuamente às discussões realizadas pelo fórum, e apoiar
no desenvolvimento de ideias e sugestões de projetos para apresentar ao fórum,
considerando as especificidades de cada gênero;

• Analisar projetos e elaborar pareceres artísticos de média complexidade (nível de
senioridade do criador, relevância estratégica do projeto e impacto da obra na
grade) para apoiar a decisão da alta direção sobre encaminhamento para
desenvolvimento do produto;
• Apoiar autores no desenvolvimento e melhoria do conteúdo de projetos e
acompanhar desenvolvimento do início da obra (primeiros 24 capítulos) para
garantir cumprimento do que foi planejado em sinopse;
• Identificar riscos em conteúdo e apoiar o desenvolvimento de textos alinhados
aos Princípios e Valores e estratégias de conteúdo do produto/segmento;
• Analisar os textos, blocos de capítulos e vídeos de em produtos de média
complexidade, avaliando pontos de atenção em classificação indicativa, princípios e
valores, responsabilidade, continuidade da realização e qualidade narrativa;
• Realizar o acompanhamento do produto no ar e manter atualização constante em
relação às discussões do fórum, mantendo a análise alinhada ao olhar do
consumidor e à visão do head do segmento;
• Desenvolver análises pontuais para programas diversos sob demanda;
• Realizar gestão de convidados e pautas dos produtos de variedades, garantindo
sinergia e evitando conflitos de interesse entre os produtos;
• Realizar análise aprofundada de conteúdo e viabilidade e certificação de novos
formatos de realities e demais produtos de variedades;
• Realizar procedimentos técnicos e operacionais para obter a certificação dos
produtos licenciados (garantia de não plágio);
• Acompanhar novos produtos certificados no ar e manter atualização constante de
análise sobre alinhamento de formato e conteúdo;
• Atuar no apoio aos processos de leitura, acompanhamento e certificação de
projetos considerando o novo modelo de segmentação por gêneros e dentro de um
contexto de mudanças interna e externas significativas.
Local de trabalho: Rio de Janeiro - Jacarepaguá - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201901/analista-de-conteudosr#sthash.JmekokO5.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing - Comunicação
Código da vaga: v1201485
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Blumenau / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Agosto de 2015
° Atividades: Irá atuar na área de Marketing, realizando eventos, produção
executiva dos lançamentos, PDV, trade geral, entre outras atividades.
° Experiências/ Habilidades:

Desejável experiência ou conhecimento em organização de eventos. Ser
comunicativa, organizada e dinâmica.
° Formação: Superior completo ou cursando em Marketing, Publicidade e
Propaganda, Comunicação, ou afins.
° Benefícios: Restaurante na empresa, ambulatório médico e odontológico, plano de
saúde, convênio farmácia, seguro de vida, desconto na loja de fábrica, entre
outros. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201485/assistente-demarketing-comunicacao#sthash.niCtA6H0.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing
Código da vaga: k1647-41
Ramo da empresa: Comércio Eletrônico
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1fpmN4L

Especialista em Comunicação e Redes
Código da vaga: v1205057
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Atividades associadas a definição das arquiteturas típicas, Sistemas de Informação
e Telecomunicação, Segurança da Informação e Gestão na Tecnologia da
Automação.
COMPETÊNCIAS NECESSARIAS:

Certificado ou diploma de especialização lato/stricto sensu nas áreas de
concentração em Telecomunicações e Redes, ou Certificação Cisco CCIE nas
especialidades Routing & Switching ou Datacenter ou Certificação Cisco CCNP nas
especialidades Routing & Switching ou Datacenter.
FORMAÇÃO:
Engenheiro ou bacharel em ciência da computação/informática/análise de sistemas.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205057/especialista-emcomunicacao-e-redes#sthash.y30MNoNV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1203294
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Principais atividades
-Planejamento e desenvolvimento das ações de comunicação corporativa e
integrada;- Levantamento de briefing;
- Captação, reprodução de mensagens chave e produção de texto base;
- Apresentação de ferramentas de comunicação, veiculação de comunicação digital;
- Análise e uso de métricas de engajamento, visibilidade, participação, aderência
quanto aos canais digitais, peças de comunicação, eventos, entre outras ações.
- Iniciativas de comunicação em parceria com escritórios internacionais e interação
com clientes e parceiros não residentes.
RequisitosSuperior completo em Jornalismo ou Publicidade.
- Inglês fluente (leitura, escrita e conversação).
- Sólida experiência na área de planejamento de comunicação em empresas de
grande porte, incluindo o processo completo (peça x canal, captação do briefing,
montagem do plano e análise dos KPI´s alcançados).
- Vivência em comunicação integrada para o planejamento das ações corporativas,
conhecimento de comunicação digital.
- Conhecimento das possibilidades e melhor indicação das ferramentas de
comunicação, habilidade na gestão de prazos e divulgação em canais on e off-line.
- Boa redação para a elaboração de peças de comunicação, elaboração de Briefing.
Desejável
- Conhecimento do Mercado Financeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203294/analista-de-comunicacaosenior#sthash.Q1RSeK7q.dpuf
www.vagas.com.br

ARTE FINALISTA / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
MARKARH em parceria com cliente está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO
/ SP.
Responsabilidades: Recebimento de ordem de produção; Criação de arte final,
envio de arte para cliente aprovar; Fechamento de arquivos para envio de CTP (tipo
de chapa para impressão); Arquivo de chapas de impressão e encerramento do
processo.
Requisitos: Experiência em gráfica offset e conhecimento em CorelDraw.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + Cesta (vale compra R$ 90,00 em dinheiro)
Observações: Mandar pretensão salarial
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site markarh.selecty.com.br para
o código de identificação da vaga arte finalista até o dia 17/08/2015.
Veja outras vagas de Arte Finalista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Designer Pleno - Zona Sul
Código da vaga: v1209140
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Requisitos:
Possuir superior completo em Design Gráfico ou Publicidade e Propaganda;
Desejável Pós Graduação em áreas de MKT, Branding; Design);
Possuir Ilustração e Modelagem 3D será um diferencial;
Domínio de todos os Programas de Editoração Gráfica (ADOBE CS5 ou superior)
CORELDRAW e LIGHTROOM;
Conhecimento de Fotografia de Produto e Tratamento de Imagem;
Comunicação Visual para Varejo; Arte Final e fechamento de arquivo para
impressão. Atribuições:
Excel e Demais Programas Microsoft Office; Design para Visual Merchandising;
Design de embalagem e editorial; Branding
- Gestão de Marca;
Conhecimento em Marketing e Trade Marketing.
Remuneração e Benefícios:
Remuneração: R$ 3.2600,00 (CLT);
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Assistência Médica;
Assistência odontológica;
Estacionamento no Local;

Desconto em Produtos. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209140/designer-pleno-zonasul#sthash.h7I7eiop.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1206512
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2015
Atividades a serem desenvolvidas pelo profissional:
- Gestão de uma plataforma de games
- Planejar e implementar esta plataforma, atuando em parceria com prestadores de
serviços especializados
- Planejar e implementar a campanha de comunicação desse game.
- Desenvolvimento e desenho de estratégias dessa plataforma web
Requisitos:
- Conhecimento em massificação de plataforma digital
- Planejamento e acompanhamento de campanhas de comunicação
- conhecimento técnico em linguagem de programação - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206512/analista-de-comunicacaosenior#sthash.X1EVZc0V.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sr.
Código da vaga: v1207402
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2015
Principais Atividades:

1. Planejar e implementar campanhas de comunicação interna, visando o
compartilhamento e alinhamento de informações dentro do Setor, através da
utilização dos canais existentes (e-mail, quadro de avisos, peças impressas, jornal
interno, intranet, facebook) e identificação de novos canais adequados aos
objetivos e públicos-alvo das mensagens em questão.
2. Promover internamente a correta utilização da identidade visual da Companhia,
com o objetivo de garantir a padronização de materiais e reforçar adequadamente
a imagem da marca.
3. Reforçar cada vez mais a presença da Rexam nas redes sociais, em especial,
para o público interno. Garantir a atualização on time do canal da companhia no
Facebook, assim como criar constantemente campanhas para movimentar a
página.
4. Assistir as áreas de negócio da Companhia e as Unidades fabris em relação às
necessidades de ações de Comunicação Corporativa, através do desenvolvimento
de peças de comunicação, garantindo o cumprimento de prazos e escopos de
trabalhos acordados. Divulgações de projetos, Programas, Campanhas, melhores
práticas etc.
5. Produzir vídeos internos com mensagens relevantes à equipe do Setor
(mensagem do Presidente, foco em segurança, ferramentas de Lean Enterprise,
motivacionais etc).
6. Implementar ações de divulgação externa para aumento da exposição positiva
da empresa na mídia, através da produção de notas e releases (com apoio da
assessoria de imprensa), com o objetivo de consolidar a imagem da marca e
aumento do reconhecimento positivo da mesma junto aos seus públicos externos
de interesse. Acompanhar e direcionar os porta-vozes da empresa para o contato
com jornalistas e veículos.
7. Realizar ações de exposição externa da marca, como desenvolvimento de
anúncios de mídia impressa, participação da empresa em eventos e prêmios
externos, assim como realizar ações de relacionamento com clientes e desenvolver
materiais para utilização da área Comercial / Marketing.
8. Planejar e conduzir e organização de eventos do Setor: com público interno e
externo. Além de produzir os materiais de comunicação para suportar os demais
eventos do Setor.
9. Realizar a procedimentação das rotinas da área identificando e implementando
melhorias e inovações, através do desenvolvimento de documentos normativos,
atividades kaizen, e/ou fluxos de processos, para que todas as atividades da área
estejam padronizadas e documentadas (de acordo com a metodologia Lean
Enterprise e o SGI).
10. Acompanhar e atualizar os indicadores estratégicos da área (de acordo com a
metodologia Balanced Scorecard) e propor ações de melhoria contínua para os
mesmos.
11. Fomentar a troca de informações entre a BCSA, a matriz e demais Setores,
através do envio de materiais relevantes e reports compilados da BCSA
devidamente traduzidos, assim como realizar a tradução e divulgação local de
informações do Grupo, com foco no alinhamento da comunicação e disseminação
de melhores práticas.
12. Atender às demandas de comunicação do Grupo Rexam, garantindo
alinhamento com as diretrizes e políticas globais para as atividades da área.

13. Garantir a utilização adequada dos programas de Reconhecimento e Canais de
Ouvidoria da Companhia, assegurando acuracidade e sigilo dos dados e suportando
as Unidades na utilização de sistemas destes programas.
14. Suportar as ações ligadas as atividades de sustentabilidade da área:
Desenvolvimento, realização e avaliação de projetos incentivados; controles de
indicadores e iniciativas para o Sustainability Report.
15. Realizar os procedimentos necessários, junto à área de Suprimentos e Fiscal,
para contratação e pagamento dos fornecedores da área, em linha com o
orçamento anual de Comunicação.
16. Adotar e promover as melhores práticas de 5S, estimulando o trabalho
organizado, a fim de buscar uma melhoria no ambiente de trabalho.
17. Cumprir as normas e procedimentos referentes à segurança do trabalho, saúde
ocupacional e meio ambiente.
Formação / Experiência: - Superior completo, preferencialmente em Comunicação
Social, Marketing, Administração de Empresas ou Jornalismo. Desejável MBA em
Comunicação, Marketing ou Gestão Empresarial
Conhecimentos / Habilidades Técnicas:
• Conhecimento avançado de Comunicação Interna:
Planejamento e utilização dos canais de comunicação, gerenciamento de
fornecedores.
• Comunicação Externa: Orientação de assessoria de imprensa quanto a
planejamento de posicionamento de marca, redação de press releases e
acompanhamento de entrevistas.
• Conhecimento de comunicação em redes sociais.
• Técnicas de Organização de eventos.
• Inglês Fluente (será testado)
• Pacote Office.
Técnicas de Redação.
• Conhecimento avançado das regras da língua portuguesa.
Local de Trabalho: Barra da Tijuca - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1207402/analista-de-comunicacaosr#sthash.MlFZJoVc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento de Mídia
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Área:
Marketing
Descrição da oportunidade:
Responsável pelo desenvolvimento da estratégia para mídia OOH, elaboração de
projetos especiais para essa mídia que fujam da mídia tradicional (outdoor, painel,

busdoor), campanhas integradas em crossmedia ooh x digital, clipping, relatórios
com base em ferramentas da área, elaboração de apresentações em PPT e
desenvolvimento de ideias para novos projetos. Responsável pela manutenção de
controles da área como planilhas, cadastros e desenvolvimento das redes sociais.
Este profissional se relacionará com clientes e equipes.
Tipo de Oportunidade:
vaga
Formação mínima:
Superior Completo
Faixa salarial oferecida/Remuneração pelo Serviço:
A Combinar
Competências e habilidades desejadas:
Excelente comunicação verbal e escrita, foco, dinamismo, comprometimento,
habilidade em relacionamentos interpessoais com clientes, fornecedores e equipe,
habituado a trabalhar com prazos e metas apertadas.
Qualificações e conhecimentos desejados
Superior completo em áreas relacionadas. Cursos e especializações serão avaliados
como diferenciais. Pacote Office com PowerPoint e Excell em nível avançado,
conhecimento em edição de vídeos e ferramentas de pesquisa de mídia (Marplan,
Geofusion, Arquivo da Propaganda, etc). Experiência anterior em agencias na área
de planejamento e conhecimento em mídia OOH.
Idioma desejado - proficiência:
Inglês - Domínio da leitura e alguma dificuldade na comunicação verbal
Local de trabalho - Estado:
Botafogo - RJ-RJ
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-deplanejamento-de-midia-158693.aspx

Coordenador de Criação
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Área:
Marketing
Descrição da oportunidade:
Atuará na área criação de campanhas e desenvolvimento de materiais
promocionais. Responsável pela compreensão do briefing, apresentação e defesa de
campanhas, conceitos criativos, realizar a adaptação e extensão de peças gráficas
para mídia exterior.
Tipo de Oportunidade:
vaga

Formação mínima:
Superior Completo
Faixa salarial oferecida/Remuneração pelo Serviço:
A Combinar
Competências e habilidades desejadas:
Criativo, dinâmico, antenado com novas tendências, organizado, pró-ativo e com
excelente relacionamento com a equipe.
Qualificações e conhecimentos desejados:
Formação superior completa em áreas relacionadas Experiência na criação de
campanhas e desenvolvimento de materiais de comunicação. Conhecimento em
softwares gráficos e multimídia. Experiência em criação de artes, anúncios, folhetos
e materiais off line
Local de trabalho - Estado:
Rio de Janeiro -RJ
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/coordenador-de-criacao-158694.aspx

Analista de Marketing Sr
Axalta Coating Systems - Guarulhos, SP
Axalta is a leading global company focused solely on coatings and providing
customers with innovative, colorful, beautiful and sustainable solutions. From light
OEM vehicles, automotive refinish and commercial vehicles to electric motors,
buildings and pipelines, our coatings are designed to prevent corrosion, increase
productivity and enable the materials we coat to last longer. With more than 145
years of experience in the coatings industry, the 12,000 people of Axalta continue
to find ways to serve our more than 120,000 customers in 130 countries better
every day with the finest coatings, application systems and technology. For more
information visit axaltacoatingsystems.com and follow us @axalta on twitter.
Analista de Marketing Sr
Responsabilidades
: Responsável pela analise da oferta de cores junto aos clientes;
desenvolvimento de planos de negocios para a implementação ferramentas
de cor, assim como participação no desenvolvimento de software e
manutenção junto ao time global; Fazer a gestão junto aos clientes das
atualizações de cores; Implementar controle de custos; Desenvolver
programa de Homologação e Garantia e atuar em projetos de “after
marketing” . LI-POST JOB REQUIREMENTS:
Formação:

•

Superior completa em Administração, marketing ou areas afins

Experiencia profissional mandatória :
· Vivencia em empresas de grande porte do segmento de tintas com forte atuação
na area de Marketing
· Desenvolvimento de plano de negocios e pesquisa de mercado para lançamento
de produtos
· Implementação de ferramentas de cores (softwares de Cores AxFactor e
Acquire(Genius) e/ou desenvolvimento de cores para o mercado.
Informatica : D domínio das ferramentas Office (PowerPoint, Word, Excel)
Idiomas : Inglês fluente (mandatório) e espanhol intermediário( desejável)
www.indeed.com.br

Coordenador de Comunicação - Curitiba - PR
Código da vaga: v1213362
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas.
Coordenador de Comunicação - Curitiba - PR
Nosso cliente, empresa multinacional de grande porte, busca profissional que será
responsável por:
Reportando-se ao Gerente de Marketing:
- Elaboração de briefing para a agência de publicidade
- Acompanhamento do planejamento de campanhas e revisão do conteúdo das
peças
- Criação da comunicação e marketing do produto
Pré-requisitos:
- Disponibilidade para residir em Curitiba-PR
- Experiência com comunicação e marketing- Inglês avançado - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213362/coordenador-de-comunicacao-curitibapr#sthash.uI9oJmxv.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE SISTEMAS PROGRESS
Código da vaga: v1162883
Nível hierárquico: Técnico

Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2015
RESPONSABILIDADES
- Desenvolver sistemas nas plataformas: Circulação (Assinaturas e Vendas Avulsas
de Jornais) na linguagem Progress.
- A partir de objetivos e procedimentos específicos definidos pelo Coordenador de
Sistemas, o ocupante é responsável por gerar aplicações informatizadas, analisando
e identificando as necessidades dos usuários, desenvolvendo, implantando e
mantendo sistemas de acordo com metodologia e técnicas adequadas, visando
atender aos objetivos estabelecidos quanto a: qualidade, prazos, escopo e
benefícios.
PRÉ REQUISITOS
- Superior completo em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas
afins;
- - Desejável Pós graduação em: Gestão de Projetos, TI ou afins;
- Desejável experiências anteriores em ERP´s de grande porte (Oracle JD Edwards,
Oracle E-Business Suíte, SAP Business Suíte, SAP Business All-In-One, etc.)
- Experiência no desenvolvimento com templates do Datasul EMS duas;
- Gestão de escopo, tempo, qualidade e recursos do projeto;
- Experiência em desenvolvimento na linguagem Progress e banco de dados;
- Domínio na construção de queries na linguagem SQL. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1162883/analista-de-sistemasprogress#sthash.BXtluSya.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1213210
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Pré-Requisitos:
- Formação: Comunicação Social / Marketing
- Pós-graduação na área- Experiência como coordenador ou cargo similar liderando
equipes
- Experiência em Comunicação Institucional em todos os setores: Comunicação
Visual e Escrita/Design/Assessoria de Imprensa/Eventos/Endomarketing
- Desejável inglês avançado/fluente
- Pacote Office Avançado

- Desejável vivência em empresa de prestação de serviços, atendendo a vários
clientes.
- Carro Próprio
Principais Atividades:
- Apoiar na criação das logomarcas de produtos e programas, avaliando propostas
desenvolvidas interna ou externamente, objetivando estabelecer a identidade de
produtos e programas da empresa.
- Elaborar e gerir materiais promocionais, manuais, sinalizações visuais, uniformes,
brindes entre outros, alinhando a “marca” as estratégias de marketing, a fim de
tornar referência a identidade visual de produtos e programas.
- Desenvolver estratégias de comunicação interna e externa, obtendo e alinhando
informações, objetivando uma comunicação eficiente e alinhada com as estratégias
da empresa para seus clientes e funcionários.
- Gerir o banco de vídeos, imagens e informações gerais pertinentes a empresa,
captando, catalogando e arquivando-as, obtendo um banco de informações a serem
utilizadas como instrumentos de comunicação, bem como para arquivo histórico da
empresa.- Planejar e controlar o conteúdo à ser publicado no website da empresa,
bem como mídias sociais digitais, obtendo dados e informações, bem como
redigindo textos, alinhando a comunicação digital as estratégias da empresa.
- Analisar e avaliar os enfoques promocionais, os veículos e canais de propaganda
utilizados, estabelecer, acompanhar e conduzir o Plano de Marketing das marcas,
criar, planejar, executar e acompanhar as ações de marketing, e endomarketing,
- Liderar equipe, elaborar relatórios e fazer reuniões, coordenar campanhas,
estabelecer comunicação com equipes de outros setores, de acordo com o
surgimento de necessidades na produção de ações e campanhas,
- Coordenar e desenvolver materiais promocionais de divulgação da empresa e das
marcas, elaborar e acompanhar planos de marketing, responder pela organização
de feiras, exposições e eventos dos quais a empresa participa,
Salário: Enviar Pretensão Salarial
Benefícios: Ticket Car ou Vale transporte, Vale Refeição, Plano de saúde e
Odontológico, Seguro de vida, Cesta Básica. Horário: 8h às 18h Local: Praça Mauá Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213210/coordenador-demarketing#sthash.MgJZy5Fz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Digital Pleno
Código da vaga: v1213484
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015

Perfil:
• Facilidade em trabalhar em grupo;
• Organizado;
• Colaborativo;
• Tolerante;
• Pró-ativo;
• Persistente;
• Interesse em assuntos diversos.
(Ex: tecnologia; comportamento humano; arte e etc.)
Requisitos:
• Superior Completo: Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Design ou
Marketing; Redação e Revisão de Textos;
• Experiência em Comunicação Interna e Externa;
• Conhecimento em Marketing Digital e Mídias Sociais;
• Conhecimento nos softwares Word, Excel e Power Point;
• Inglês avançado ou fluente;
• Compromisso com ética, transparência e trabalho em equipe.
Atribuições:
• Planejamento, estruturação e lançamento das redes sociais da empresa;
• Produção, revisão e publicação de conteúdo relevante para cada um dos canais;
• Relatórios semanais de monitoramento;
• Acompanhamento das atividades da agência digital;
• Planejamento e execução das campanhas de endomarketing, marketing,
relacionamento;
• Acompanhamento de contratos de fornecedores diversos relacionados a sua
atividade;
• Apoio como redator em criação de peças publicitárias (online e off-line).
Diferenciais:
• Ter Trabalhado em Instituições Financeiras (Bancos / Financeiras na área de
Cartões), Seguradoras ou Franqueadoras;
• Domínio do Pacote Office, HTML, Photoshop, Illustrator, Indesign e Dreamweaver.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213484/analista-de-marketingdigital-pleno#sthash.VRmEC1aD.dpuf
www.vagas.com.br

Publicitário
Código da vaga: v1192309
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Publicitário Formação:
Graduação em Publicidade e Propaganda. Comunicação Social. Marketing
. Pós-graduação será um diferencial.
Idioma: Inglês avançado ou fluente
Local: Próximo a Avenida Paulista.
Perfil: Profissional criativo, com espírito idealizador e capaz de trabalhar em equipe.
Responsabilidades:
Realizar criação e divulgação de produtos ou de serviços relacionados à empresas,
responsável pelo planejamento de campanhas publicitárias para jornais, revistas,
televisão, rádio e internet.
*SÓ SERÃO CONVOCADOS PARA ENTREVISTA CANDIDATOS NO PERFIL DA VAGA. See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1192309/publicitario#sthash.QsU8ByqX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Organizacional Jr.
Código da vaga: v1212776
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2015
Atribuições:
-Irá auxiliar na implantação da educação corporativa, sendo responsável pelas
convocações para treinamento, desenvolvimento de material e levantamento de
conteúdo junto as áreas requisitantes;
-Comunicação Interna
- Responsável por elaborar comunicados internos, além de manter o portal interno
atualizado
;-Eventos
- Planejamento e Desenvolvimento dos eventos internos;
- Orçamento
- Responsável pelo controle e auxiliar na elaboração;
Pré-requisitos:
* Ensino Superior completo;
* Diferencial ter atuado em projetos de Educação Corporativa;
* Inglês avançado/fluente;
* Perfil dinâmico, resiliente e gostar de criar;
* Bons conhecimentos em Excel e Power Point.

Vaga para região da Berrini - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212776/analista-de-desenvolvimentoorganizacional-jr#sthash.Uo4HOTFE.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa da area de Saúde e Fisioterapia está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Será responsável pelo acompanhamento do site.
Requisitos: Conhecimento em PP, Google Analitics, E-commerce
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michele para o email gerentecomercial@americanfisio.com.br com a sigla Marketing no campo
assunto até o dia 15/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

Professor (a) de Inglês
Código da vaga: k793-122
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Cuiabá/MT
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 5
Data de abertura: 16/05/2015
Previsão de encerramento: 16/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Jp00AP

ASSESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Código da vaga: v1200826
Nível hierárquico: Técnico
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 01 de Agosto de 2015
Principais responsabilidades:
A posição tem a responsabilidade de Assessorar pedagogicamente as unidades e a
Coordenação de Educação.
Participar da discussão e elaboração de diretrizes e documentos orientadores
(normas relativas à organização e funcionamento dos cursos de educação superior
(graduação, pós graduação, pesquisa e extensão), nas diferentes modalidades, de
acordo com as normas legais, estatutárias e regimentais da rede;
Executar o planejamento e acompanhar o processo de melhorias das atividades de
ensino, de pesquisa e extensão.
Buscamos profissionais com o seguinte perfil:
Graduação completa ou pós Graduação em Pedagogia ou áreas correlatas;
Desejável vivência na função. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1200826/assessor-de-educacaosuperior#sthash.VGXROwSd.dpuf
www.vagas.com.br

ASSESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Código da vaga: v1204965
Nível hierárquico: Técnico
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Principais responsabilidades:
Assessorar pedagogicamente a Coordenação de Educação.
Coordenar os processos de abertura da educação básica;
Coordenar a elaboração de programas e projetos referentes a Educação Básica;
Emitir pareceres nos processos da educação básica;
Realizar a gestão do processo avaliativo interno;
Buscamos profissionais com o seguinte perfil:
Graduação completa ou pós Graduação em Pedagogia ou áreas correlatas;
Desejável vivência na função. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204965/assessor-de-educacaobasica#sthash.1aCYhNB4.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor/Gestor Educacional - Educação Básica (Ceará)
Código da vaga: v1202054
Nível hierárquico: Diretoria
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Principais responsabilidades:
Responsável pela execução, coordenação e supervisão das atividades pedagógicas
e administrativas, legalmente habilitado;
Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento da Unidade Educacional, a
Proposta Pedagógica, a legislação em vigor, as decisões da Assembleia Geral, da
Diretoria Geral e da Diretoria Executiva;
Cumprir as políticas e diretrizes pedagógicas e administrativas fixadas pela
Mantenedora;
Dirigir e administrar a Unidade Educacional;
Cumprir e fazer cumprir o calendário escolar e os planos de ensino dos
componentes curriculares;
Elaborar e executar o Plano Estratégico da Unidade Educacional;
Elaborar o planejamento econômico, financeiro e administrativo anual e o Plano de
Ação de Atividades da Unidade Educacional, para aprovação da Diretoria Geral;
Relacionar-se com a comunidade, buscando a melhoria da eficácia da Unidade
Educacional e o atendimento de suas expectativas;
Garantir a qualidade dos serviços prestados pela Unidade Educacional;
Garantir a competitividade da Instituição Mantida, respeitando os princípios, as
políticas e as diretrizes emanadas da Diretoria Geral;
Buscamos profissionais com o seguinte perfil:
Graduação completa, Pedagogia ou Licenciatura
Disponibilidade para residir na cidade da Instituição.
Vivência na área.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1202054/diretor-gestoreducacional-educacao-basica-ceara#sthash.K4mzOb96.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR / ESCOLA DE NEGÓCIOS (EMPREENDEDORISMO)
Código da vaga: v1204871
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015

A Escola de Negócios abre vaga com foco na expansão de curso.
Requisitos Necessários
- Mestrado ou Doutorado na área de Administração ou Marketing.
- Desejável experiência com docência.
Disciplinas que lecionará:
- Empreendedorismo em Ação.
- Empreendedorismo.
- Segmentação e Posicionamento.
Dias semana / Horário e Campis:
Segunda, Quarta, Quinta Feira, Matutino e Noturno, Campus Bresser/Mooca e Vila
Olímpia.
Disponibilidade para 16 horas semanais.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204871/professor-escola-denegocios-empreendedorismo#sthash.fofAwC1w.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Hidrologia e Sistemas de Drenagem
Código da vaga: v1202321
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Una campus Linha Verde Curso: Engenharia Civil
Perfil Comportamental:
Cooperação; Inovação; Comprometimento; Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aula de Hidrologia e Sistemas de Drenagem no curso de Engenharia Civil
da Una campus Linha Verde. Titulação:
Necessário Graduação em Engenharia Civil.
Necessário Mestrado Completo.
Desejável Doutorado
Requisitos Exigidos: Experiência Docente.
Horário: Segunda feira de 20:55 às 22:35; Quinta feira de 18:55 às 20:35. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1202321/professor-hidrologia-esistemas-de-drenagem#sthash.wvtDHEhw.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE ESTÁGIO - DOCENTE
Código da vaga: v1204921
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Agosto de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
1.Acompanhar e supervisionar os alunos em estágio na area hospitalar e
comunitária;
2.Discutir didaticamente caso a caso atendido com os alunos;
3.Proporcionar ao aluno vivência prática;
4.Avaliar o desenvolvimento do aluno;
5.Ministrar o ensino de acordo com o desenvolvimento da disciplina teórica;
6.Agendar previamente outras atividades de estágios a serem desenvolvidas em
outras instituições, tais como: visitas, palestras, avisando antecipadamente a
Coordenação de Estágio do Curso de Graduação;
7.Informar ao campo, diariamente, as atividades dos alunos em escala;
8.Realizar a avaliação do corpo discente e entregar as avaliações devidamente
preenchidas ao Coordenador de Estágio até 72 h após o término de cada grupo de
alunos;
9.Manter a ordem e a disciplina na unidade de estágio;
10.Manter a ética profissional, zelando pela Instituição de Ensino;
11.Participar das reuniões programadas, bem como cumprir as normas exigidas
pela Instituição;
12.Orientar técnica e pedagogicamente os estagiários na elaboração e execução
dos programas e atividades constantes no Plano de Ensino e Aprendizagem de
Estágio e, em especial, na elaboração do relatório final;
13.Analisar o conjunto de atividades dos alunos sob a sua responsabilidade,
orientando e auxiliando-os, dentro das exigências da presente instrução normativa
e demais normas legais;
14.Realizar visitas in loco, quando necessário, para abertura de novos campos de
estágio curricular, bem como para assegurar a qualidade dos estágios realizados;
15.Manter a coordenação do curso informada quanto às necessidades de ampliação
de locais para Estágio Curricular Obrigatório através do encaminhamento de
relatórios semestrais sempre que necessário;
16.Participar de reuniões com a coordenação do curso sempre que convocado;
17.Receber e analisar os relatórios bimestrais enviados pelos supervisores de
estágio identificando a atuação do aluno estagiário nas áreas de conhecimento
exigidas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação;
18.Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio
Curricular Obrigatório do Curso de Graduação;
19.Orientar o aluno estagiário a ter uma postura profissional coerente com os
princípios da ética e da bioética;
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Pós-Graduação no nível especialização na área da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ter dinâmica, bom entrosamento com os alunos, conhecimento técnico cientifico
HORÁRIO DE TRABALHO
20 hs de estágio e mais 03 aulas teóricas
Horário de estagio de manhã e tarde das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00,
aulas teóricas no período noturno.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204921/supervisor-de-estagiodocente#sthash.qSTtSztU.dpuf
www.vagas.com.br

Editor Pleno - Educação Infantil
Código da vaga: v1205882
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Atividades Principais da Posição:
- Relacionamento com autores (elaboradores de texto);
- Modificações de textos;
- Dimensionar o espelho da obra;
- Elaborar atividades de edição;
- Desenvolver estratégia didática;
- Acompanhar o fluxo editorial.
Pré-requisitos:
- Superior completo em ciências humanas / Educação Infantil;
- Sólidos Conhecimento em Programas de Edição;
- Domínio na organização do projeto editorial;
- Conhecimento do fluxo de edição e processo editorial;
- Conhecimento do mercado que o material didático será inserido. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205882/editor-pleno-educacaoinfantil#sthash.AOyixcOV.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Educação Física
Código da vaga: v1207834
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
Vaga efetiva
Requisitos:
Formação nível Superior em Educação Física ou Esporte com Registro no CREF
(Licenciatura Plena ou Bacharelado).
Vivencia anterior na área;
Conhecimento Básico no pacote Office.
Atividades:
Elaborar e ministrar planos de aulas para públicos diversificados de acordo com o
plano pedagógico;
Definir e controlar o material necessário para as aulas;
Responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos necessários para
ministrar as aulas;
Executar e controlar as atividades de rotina, tais como, registro de frequência dos
alunos, relatórios de esporte, etc;
Participar em projetos e eventos da área de esporte e recreação, além de ações
integradas com as demais áreas;
Participar de reuniões técnicas de planejamento e de avaliação do programa de
atividades físicas e esportivas.
Local de trabalho: Niterói / São Gonçalo - RJ
Horário: 40 horas semanais
Salário compatível com o mercado
Benefícios: Vale transporte + Vale refeição ou Vale alimentação (R$ 33,00) +
Assistência Médica + Assistência Odontológica + Seguro de Vida + Plano de
previdência privada + Auxílio funeral. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1207834/professor-de-educacaofisica#sthash.PIkp3qMV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Treinamento de Desenvolvimento - Educação Corporativa
Código da vaga: v1208431
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Atividades:
Realizar desenvolvimento de conteúdos de treinamento. Aplicar treinamentos
comportamentais.
Elaborar programas de treinamento, levantar necessidade de treinamento,
participar de ações de desenvolvimento de liderança, participar do processo de

avaliação de desempenho e projetos de desenvolvimento, como: banco de talentos,
multiplicadores. Requisitos:
Experiência com educação corporativa (treinamentos comportamentais, técnicos, elearning, desenvolvimento de conteúdo), desenvolvimento de pessoas,
desenvolvimento de liderança, ferramentas de avaliação, avaliação de desempenho,
projetos de desenvolvimento.
Ensino Superior completo.
Conhecimentos em ERP e pacote Office, sistemas de treinamento e
desenvolvimento em geral. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208431/analista-de-treinamento-dedesenvolvimento-educacao-corporativa#sthash.V056Onm4.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (a) de Educação Infantil
Código da vaga: k3781-1
Ramo da empresa: Educação - Ensino Infantil
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 28/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3Xdq

Educador Ambiental Offshore
Código da vaga: v1213444
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Requisitos:
- Graduado com especialização em Educação Ambiental ou área correlata;

- Experiência na área ambiental e/ou em dirigir e orientar a aprendizagem (biólogo,
geógrafo, oceanógrafo, pedagogo, gestor ambiental, comunicador social, ou
formação correlata);
- Inglês intermediário;
Atividades a desenvolver:
- Participar das reuniões técnicas e do planejamento das ações educativas;
- Elaborar material didático junto ao coordenador geral;
Elaborar relatórios bimestrais de atividades;
Faixa salarial: R$2.600,00 + Adicional de Periculosidade + Adicional de Sobreaviso
Benefícios:
- Vale transporte;
- Refeição;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de vida em grupo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213444/educador-ambientaloffshore#sthash.aK0Nt8a7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Corporativo
Código da vaga: v1213423
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2015
Implementar, acompanhar e monitorar programas de desenvolvimento e Educação
Corporativa através de técnicas, metodologias e diretrizes aplicáveis, visando
contribuir para o aprimoramento do quadro funcional.
Atividades:
• Implementar programas de desenvolvimento de pessoas por meio de elaboração
e execução de treinamentos, palestras e seminários de acordo com planejamento e
levantamento de necessidades;
• Desenvolvimento de materiais didáticos e demais publicações educativas
• Promover capacitação, formação, qualificação e atualização de empregados por
meio de programas e projetos educacionais a distância e presencial;
• Administrar parcerias com instituições de ensino por meio de acompanhamento,
análise de retorno de investimento e avaliações;
• Apoiar gerenciamento da área por meio de compilação e análise de indicadores.
• Experiência com educação corporativa (treinamentos comportamentais, técnicos,
e-learning, desenvolvimento de conteúdo, plataforma LMS), desenvolvimento de

pessoas, desenvolvimento de liderança, ferramentas de avaliação, avaliação de
desempenho, projetos de desenvolvimento.
Formação desejada:
Graduação em Pedagogia, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Administração
e/ou afins;
Diferencial: especialização em Educação Corporativa
Necessário possuir domínio em Excel. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1213423/analista-de-educacaocorporativo#sthash.7imOovjV.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor (a) Técnico (a)
Código da vaga: v1196451
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Agosto de 2015
Medicina (Mestrado/Doutorado serão um forte diferencial).
Desejável MBA Gestão em Saúde;
Experiência Profissional em:
Gestão Hospitalar (Gestão do corpo clínico;
Gestão de gerências: médicas, de enfermagem e de equipes multiprofissionais);
Implementação de Acreditação Hospitalar;
Gestão de informações assistenciais;
Avaliação de desempenho médico;
Desenvolvimento e estruturação de cursos e treinamentos para profissionais de
saúde; Desenvolvimento de projetos de pesquisa clínica.
Descrição das Atividades:
Dirigir as atividades das equipes internas na produção de conteúdo editorial,
programação científica de eventos, estudos e análises econômicas e de mercado.
Dirigir a rede de compartilhamento de melhores práticas (benchmarking) entre os
hospitais membros, gerando conhecimento e efetuando a gestão dos coordenadores
dos grupos de trabalho e seus membros.
Dirigir as atividades da Plataforma de Indicadores Hospitalares Anahp (SINHA),
buscando o alinhamento com as necessidades dos hospitais membros;
Desenvolver, implementar e dirigir programas de educação e aperfeiçoamento para
os profissionais de saúde dos hospitais membros, identificando as necessidades e
alinhando com o conteúdo desenvolvido pela rede de conhecimento;
Buscar novos modelos e formas de organização da assistência à saúde para
disseminação entre os membros da Anahp;
Desenvolver projetos de pesquisa, em conjunto com os membros da Anahp e
outros elos da cadeia produtiva.

Informatica: Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint); ERPs; HIS; LIS.
Idiomas: Inglês Avançado
Conhecimentos Técnicos:
Análise estatística;
Análise de Indicadores Assistenciais;
Epidemiologia;
Governança Clínica;
Elaboração e Gestão de Orçamentos;
Gestão de Projetos.
Habilidades:
Negociação;
Mediação de conflitos;
Gestão de Equipes;
Boa comunicação verbal e escrita;
Trabalho em equipe;
Gestão de tempo.
Diferenciais:
Formação em Medicina (Mestrado/Doutorado)e MBA
Gestão da Saúde.
Importante:
Vivência na área da saúde, com foco em gestão de pessoas e projetos de avaliação
e desenvolvimento para médicos e profissionais da área.
Características Pessoais:
Consciência da Qualidade;
Capacidade de análise crítica e visão sistêmica;
Dinamismo e iniciativa;
Liderança;
Flexibilidade para se adaptar às novas demandas que surgem;
Capacidade de Planejamento e Organização;
Responsabilidade;
Lealdade e Profissionalismo;
Curiosidade intelectual.
Principais desafios:
Planejar e dirigir as atividades das áreas internas e Grupos de Trabalho (+1.000
pessoas), no desenvolvimento dos produtos e serviços oferecidos pela Associação;
Buscar o desenvolvimento dos membros da associação nos campos da assistência e
gestão;
Organizar reuniões de alinhamento e coordenação, desenvolver relatórios de
prestação de contas das atividades desenvolvidas para a Diretoria Executiva e
Conselho de Administração. Diretoria Técnica.
Área subordinada diretamente à Diretoria Executiva, responsável pela produção de
conteúdo e conhecimento, gestão das ferramentas de compartilhamento de
melhores práticas assistenciais e de gestão, desenvolvimento de programas de
educação e aperfeiçoamento para profissionais de saúde. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1196451/diretor-a-tecnicoa#sthash.wLZkAi2h.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Titular
Código da vaga: v1177812
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 20 de Agosto de 2015
Requisitos:
Formação superior completa em Pedagogia;
Desejável especialização na área, com ênfase em educação infantil ou
Psicopedagogia; Necessário possuir experiência comprovada com educação infantil;
Local de Trabalho: Santa Maria - DF. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1177812/professortitular#sthash.pT3LMYRy.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADORA PEDAGÓGICA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Relacionar-se com a área comercial para análise da abertura de
novas turmas, responsável pela agenda de salas e professores. Definir a escala de
turmas dos professores, relacionar-se com a secretaria escolar para de solução de
demandas de professores e alunos. representar a companhia perante a delegacia
de ensino, o MEC e órgãos fiscalizadores, para os trâmites relacionados aos cursos
regulamentados. Elaborar plano escolar de curso e cronograma dos cursos
regulamentados. Formular, coordenar e auditar o arquivo físico da documentação
dos curso
Requisitos: Experiência com liderança e gerenciamento de pessoas. Imprescindível
Ensino Superior completo em Pedagogia. Conhecimentos de legislação de diretrizes
de base, em gestão escolar e atendimento aos clientes. Conhecimentos em pacote
Office - Word, Excel e PowerPoint.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale alimentação de R$300,00 mês - Faixa salarial
entre 1.900,00 a 2.300,00
Observações: Carga horária 44 horas semanais disponibilidade de horários.
Oportunidade de crescimento. Obs. Para que seu currículo possa ser analisado favor
colocar no campo assunto do e-mail a sigla (COORDENADORA).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla COORDENADORA no campo assunto
até o dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de Coordenadora Pedagógica no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENGENHARIA

Engenheiro Mecânico (Manutenção)
Código da vaga: v1198259
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Agosto de 2015
Coordenar as atividades das oficinas mecânicas; realizar as manutenções
preventivas, preditivas e corretivas dos equipamentos móveis pesados da empresa.
Experiência em manutenção de equipamentos móveis pesados. Ensino Superior
completo em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou afins. Desejável especialização.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1198259/engenheiro-mecanicomanutencao#sthash.Lx1TQZBT.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE TRANSPORTE E BIOMASSA
Código da vaga: v1201947
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Quatá / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Formação Superior Completa Agronomia, Logística, Engenharias Agrícola, de
Produção ou Mecânica.
• Experiência com Transporte (Frota Agrícola).
• Vivência significativa em Gestão de Pessoas
• Conhecimentos em aplicativos Office e sistemas integrados.
Atividades:
Coordenar e orientar equipe nas atividades de transporte, assegurando os índices
de produtividade, desemprenho, qualidade e custo.
Desenvolver organização e controle das atividades transporte, logística e
abastecimento, monitorando o alcance de metas definidas.
Desenvolver tecnologias, aprimorar operações e orientar equipe na realização das
atividades. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201947/supervisorde-transporte-e-biomassa#sthash.DV2RWryp.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO PLENO - MINERAÇÃO
Código da vaga: v1205205
Nível hierárquico: Pleno
Local: Paracatu / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2015
ATRIBUIÇÕES:
- Responsável pela gestão de sobressalentes dos equipamentos e plano de
manutenção;
- Coordenação do núcleo de estatística da manutenção;
- Análise crítica das estatísticas, confiabilidade da manutenção;
- Solicitação de abertura/estudo de análise de falhas;
- Estudo de melhorias continua de indicadores e acompanhamento de planos de
ação;
- Gerenciar inclusão de equipamentos novos, inspeções, entre outras atividades.
REQUISITOS:
- Ampla experiência na área de mineração com equipamentos de Mina (Jumbo,
caminhão fora de estrada, carregadeira, escavadeira, entre outros);
- Vivência com atividades de manutenção em equipamentos de Mina;
- Gestão de contratos;
- Conhecimento de ferramentas de análise de falhas, dentre outras atividades.
- Domínio do Pacote Office e sistema SAP;
- Inglês técnico básico Formação: Engenharia Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica
.-Possuir disponibilidade para viagens
Local de trabalho: Região de Paracatu/MG - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205205/engenheiro-plenomineracao#sthash.7F53342q.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrônomo de Desenvolvimento de Produto
Código da vaga: v1205218
Nível hierárquico: Pleno
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Principais Atividades:
• Responsável pela elaboração e condução de projetos de pesquisa agronômica
para desenvolvimento de produtos, abrangendo a identificação das necessidades
técnicas/ambientas, acompanhamento dos campos de experimentos, elaboração de
laudos técnicos e relatórios, sempre em conformidade com os protocolos de
pesquisa;

• Oferece apoio técnico no processo de registro de produtos, planejamento de seu
lançamento e divulgação para equipe de vendas ou clientes, além de participar em
eventos técnico-científicos para divulgação dos resultados.
Requisitos Necessários:
• Conhecimento de experimentação Agrícola com agroquímicos e interpretação dos
dados;
• Forte conhecimento na cultura de cana-de-açúcar.
• Inglês intermediário.
Obs: Possibilidade de atuar em Piracicaba ou Ribeirão Preto. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205218/engenheiro-agronomo-dedesenvolvimento-de-produto#sthash.eCIyDN52.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Telecomunicações
Código da vaga: v1204999
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Requisitos:
- Análise de Projetos Microwave e conhecimentos em documentações, tais como:
DATASHEET, LOS, TSSr, e outros;
- Elaboração e atualização de Mapas e Topologias para Rede E2E com foco
Microwave;
- Planejamento preliminar das redes de acesso e análise sistêmica de Soluções
Microwave;
- Conhecimentos de Cálculos Desempenho,
Disponibilidade e Interferências de Microwave SHF;
- Conhecimentos de Equipamentos Microwave, tais como: Ceragon – Ericsson –
Huawei – Nec – Siae;
- Bons conhecimentos em EXCEL;
- Conhecimentos de Ferramentas comuns da Área de Engenharia Microwave, tais
como: Pathloss e MapInfo. Local: Rio de Janeiro - RJ Salário à combinar +
benefícios - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204999/engenheirode-telecomunicacoes#sthash.bFY127Kq.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil
Código da vaga: v1205180
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
Desenvolvimento Estratégico de Processos Planejamento e Controle de Obras
CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
Gerenciamento de Obras Análise de Projetos Levantamento de Quantitativos,
orçamento e elaboração de Cronograma Físico.
COMPETÊNCIAS:
Trabalho em equipe Humildade Comprometimento Iniciativa/pró-atividade/energia
LOCAL DE TRABALHO: Londrina/PR. Escritório e Obras. Remuneração: À Combinar,
CLT
Horário: Comercial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205180/engenheirocivil#sthash.eTDvT7wL.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Geral de Engenharia
Código da vaga: v1209117
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2015
Irá atuar com construções de grande porte;
Gestão de empreiteiras;
Experiência em expansão, obras rápidas, reformas, ampliações e mudanças de
Layouts; Gestão de fornecedores e acompanhamento de obras;
Gestão de equipe. Imprescindível ter atuação no segmento de varejo.
Formação: Superior Completo
Salário fixo + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209117/gerente-geral-deengenharia#sthash.raxPHjsr.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO
Código da vaga: v1206004
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Empresas do ramo de energias renováveis.
Local de Trabalho: Salvador-Ba;
Formação: Ensino Superior Completo em Engenharia;
Salário: Informar Pretensão Salarial;
Responsabilidades.
Atuação com viabilidade do negocio, analise econômica e financeira.
Participação em leilões de energia.
Experiencia na área;
Inglês Avançado; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206004/engenheiro#sthash.C6jMTN2V.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO EÓLICO
Código da vaga: v1206009
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Empresas do segmento de energias renováveis.
Local de Trabalho: Salvador-Ba;
Formação: Ensino Superior Completo em Engenharia;
Salário: Informar Pretensão Salarial;
Responsabilidades.
Responsável pela criação e montagem de parques eólicos.
Experiência na área; Inglês Avançado; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206009/engenheiroeolico#sthash.3BEtjLu6.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO
Código da vaga: v1208283
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cabreúva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
Requisitos:
Formação: Superior completo em Engenharia Mecatrônica, Elétrica ou Mecânica;
Idioma: Inglês avançado;
Conhecimentos: Pacote Office avançado;
Experiência: Conhecimento em PLC, redes industriais e inversores de frequência
Siemens;
Informações da Vaga:
Principais atribuições: Planejar as atividades de manutenção preventiva, garantir a
execução e auditar qualidade de execução; executar reuniões garantindo a
execução de análises de falha e follow up de planos de ação; interface com o
almoxarifado apresentando demanda de peças e prioridade de entrega; suporte na
solução de problemas; gestão dos técnicos e líderes;
Remuneração fixa;
Benefícios: Assistência médica, odontológica, seguro de vida, restaurante interno,
previdência privada e fretado;
Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira e sábados alternados, das 14h15 às
22h30;
Local de Trabalho: Cabreúva, SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1208283/engenheiro-demanutencao#sthash.pFfGp7mt.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil Sênior
Código da vaga: v1208752
Nível hierárquico: Sênior
Local: Paragominas / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2015
Atividades:
Profissional atuará em campo, com fiscalização de obra.
Será responsável por todo acompanhamento civil na obra
Formação: Ensino Superior em Engenharia Civil.

Conhecimentos:
Necessário experiencia em Terraplanagem de obras civis e em obras de barragens,
aterros e canais.
Localidade: Paragominas - PA Avalie - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1208752/engenheiro-civilsenior#sthash.AD4sc9M3.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE LOGÍSTICA
Código da vaga: v1158099
Nível hierárquico: Sênior
Local: Jundiaí / SP / BR
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Missão: A posição será responsável por coordenar todos os projetos no Centro de
Distribuição em conexão com a Rede Global e os Projetos Logísticos.
O desafio inclui projetos de melhorias e aumento de capacidade em todas as áreas:
recepção, armazenagem, separação e preparação de pedidos, faturamento,
processos de transporte, custos, inventário e rede.
O profissional terá interface diversos departamentos como vendas, trade
marketing, RH, Finanças e TI, principalmente.
Requisitos:
Formação em Engenharia, Administração ou áreas correlatas
Pós-graduação/ MBA é um diferencial
Inglês fluente (mandatório)
Espanhol desejável Certificação em Lean/ Six Sigma
Conhecimentos de Excel, MS Project, SAP.
Local de Trabalho Jundiaí, SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1158099/engenheiro-delogistica#sthash.l066XDpn.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Serviços
Código da vaga: v1207889
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015

Proporcionar serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
médicos serializados de propriedade da empresa (bombas de infusão e qualquer
outro que a empresa comercializar) que estão instalados em hospitais, seguindo
diretrizes corporativas estabelecidas.
Realizar a descontaminação e a manutenção corretiva dos equipamentos recebidos
no centro de assistência técnica da empresa;
Realizar a descontaminação e a manutenção preventiva o corretiva dos
equipamentos localizados nas instalações dos clientes;
Elaborar os relatórios de serviço e documentos com os dados dos serviços
realizados segundo as diretrizes corporativas.
Atender às solicitações dos clientes sobre manutenção dos equipamentos buscando
soluções aos problemas técnicos visando a conformidade no funcionamento dos
equipamentos;
Cumprir com as políticas de qualidade para o Centro Técnico de Serviço;
Pré-requisitos:
Inglês Avançado;
Espanhol desejável;
Experiência anterior na área de equipamentos médicos.
Benefícios:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Seguro de vida;
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Previdência Privada;
Vale transporte ou estacionamento. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1207889/engenheiro-deservicos#sthash.gsKMBitL.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Telecomunicações Sênior
Requisitos:
- Experiência em elaboração de projetos de redes de transmissão Micro-ondas Full
IP/Hibrid/SDH/PDH, Multiplexers e Multlayers;
- Experiência comprovada no uso de ferramenta para levantamentos e análises de
perfis topográficos, dimensionamentos de rádio enlaces e cálculos de interferência
com a rede Anatel atualizada no momento da realização do cálculo;
- Experiência em elaboração de documentação técnica de para RFI/RFQ;
- Experiência em análises de ocupação de rotas de transmissão e facilidades;
- Experiência em soluções lógicas para Redes de Transporte (PDH, SDH, Ethernet,
ATM, Sincronismo, etc.) para Redes GSM, UMTS e LTE;

- Experiência em projetos de gerência de rádios MW e Sincronismo;
- Experiência em Monitoramento de Performance e Otimização da Rede Micro-ondas
Full IP/Hibrid/SDH/PDH;
- Experiência e conhecimento de Sistemas de Gerência de equipamentos Microondas Full IP/Hibrid/SDH/PDH;
- Experiência com plataformas de gerência de elementos de Transporte
(Preferencialmente U2000, SoEM, Netmaster e Siae);
- Experiência e conhecimento avançado de Mapinfo e Google Earth;
- Experiência e conhecimento avançado de Excel e Power Point.
Local de trabalho: Barra da Tijuca - RJ
Salário à combinar + benefícios (VT + VR + Plano de saúde)
Interessados deverão encaminhar o currículo com pretensão salarial para
claudia.ribeiro@to-brasil.com

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1213292
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Principais Requisitos;
Formação em Engenharia Mecânica
Inglês Fluente
Capacidade de entender e projetar os desenhos de mecânica.
Conhecimento em Cátia / Auto- Cad
Conhecimento de usar o programa MS Office, sistema de TI (ERP) , etc
Responsabilidades;
1. Revisão de Desenhos
2. Compreender e definir o processo de fabricação.
3. Desenvolver, verificar e alterar o plano mão de obra e capacitação para cada
processo.
4. Desenvolver, verificar e modificar POP para cada processo.
5. Projeto, verificar e modificar os gabaritos adequados, ferramentas e
equipamentos para cada processo.
6. Desenvolver e manter a lista de materiais para cada processo através de sistema
de TI (ERP)
7. Desenvolver e implementar programas de treinamento e materiais para novos
trabalhadores, segundo padrões brasileiros, de acordo com legislação e
normas/Procedimentos.
8. Planejar cronograma de produção, conforme solicitado.
9. Monitorar e analisar o desempenho regularmente.
10. Gerenciar e controlar os recursos, tais como materiais, mão de obra e

ferramentas.
11. Melhorar o processo de fabricação e qualidade para alcançar a meta.
12. Resolução de problemas: Definir e resolver os problemas no processo de
fabricação.
13. Trabalhar com sistema de TI (ERP).
14. Identificar outras necessidades para produção de trens.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213292/engenheiromecanico#sthash.Qeg0TBoA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista SR de Engenharia do Produto (Engenheiro do Projeto)
Código da vaga: v1167773
Nível hierárquico: Sênior
Local: Recife / PE / BR
Data de expiração: 01 de Setembro de 2015
Formação em Engenharia:
• Mecânica
• Mecatrônica
Desejável:
• Especialização ou Mestrado na área Automobilística
Responsabilidades:
Executar, no âmbito do Subgrupo de Projeto, o Desenvolvimento de Motores de
Combustão Interna, através a realização das atividades de definição de requisitos
técnicos dos componentes, execução de estudos e design dos componentes e
emissão de documentação técnica de projeto, de modo a garantir o atingimento
dos objetivos de Performance, Qualidade e Custo do Produto, respeitando os limites
de Custo de Desenvolvimento e Time to Market.
Inglês avançado imprescindível. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1167773/analista-sr-de-engenharia-do-produtoengenheiro-do-projeto#sthash.rWgZ5zsT.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador da Engenharia do Produto (Engenheiro do Projeto)
Código da vaga: v1167902
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pernambuco / BR

Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Formação em Engenharia:
• Mecânica
• Mecatrônica
Desejável:
• Especialização ou Mestrado na área Automobilística / Gestão de Projetos
Responsabilidades:
Coordenar o Grupo de Projeto responsável pelo desenvolvimento de Motores de
Combustão Interna, através a realização das atividades de definição de requisitos
técnicos dos componentes, execução de estudos e design dos componentes e
emissão de documentação técnica de projeto, de modo a garantir o atingimento
dos objetivos de Performance, Qualidade e Custo do Produto, respeitando os limites
de Custo de Desenvolvimento e Time to Market.
Inglês avançado imprescindível. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1167902/coordenador-da-engenharia-doproduto-engenheiro-do-projeto#sthash.FP6pxshV.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produção
Código da vaga: v1177326
Nível hierárquico: Pleno
Local: Presidente Epitácio / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Agosto de 2015
Requisitos:
Superior completo em Engenharia Química; Engenharia de Alimentos ou áreas
correlatadas;
Inglês avançado;
Conhecimento em ferramentas do sistemas de gestão da qualidade e em
programas de melhoria contínua.
Responsabilidades I
rá atuar nas áreas de processo de industrialização; acompanhar a rotina em busca
dos resultados e metas; buscar desenvolvimento dos processos produtivos com
foco em melhoria contínua, aumento de produtividade e redução de custo,
garantindo o cumprimento dos normas de GMP e FOOD DEFENSE. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1177326/engenheiro-deproducao#sthash.zUSV0NdT.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Código da vaga: v1213525
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: João Pessoa / PB / BR
Data de expiração: 03 de Agosto de 2015
Ensino Superior Completo com especialização em Segurança do Trabalho.
Este profissional deverá monitorar e analisar os processos relativos à segurança dos
funcionários, garantindo o cumprimento de normas de segurança e procedimentos
internos.
Suas principais responsabilidades serão: acompanhar os trabalhos da CIPA,
participando de reuniões e estabelecendo planos de ação com o objetivo de reduzir
os acidentes na fábrica garantindo o atendimento às legislações relacionadas à
área; acompanhar o trabalho das equipes, analisando planilhas, identificando
processos e conscientizando funcionários, analisando informações da área visando o
acompanhamento de segurança do trabalho, identificando oportunidades de
melhoria e traçando planos de ação, desenvolvendo projetos e sistemas de
segurança do trabalho, bem como definir indicadores de gestão e controle de
riscos; acompanhar a fiscalização da DRT e gerenciar as ações necessárias após a
mesma; contribuir com a administração dos custos da área, buscando ações que
otimizem a utilização da verba disponível; emitir pareceres e laudos técnicos,
indicando medidas de controle a riscos de qualquer natureza; analisar riscos,
acidentes e falhas, investigando causas e propondo ações corretivas e preventivas.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213525/engenheiro-deseguranca-do-trabalho#sthash.S6d3v56T.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos
Código da vaga: v1209370
Nível hierárquico: Pleno
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Superior completo em Engenharia de Produção ou Mecânica ou Mecatrônica.
Com experiência em produção de usinagem.
Desejável vivência anteriores de perfis esquadrias de alumínio ou PVC.
Conhecimento em SAP.
Local de atuação: Indaiatuba - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209370/engenheiro-deprocessos#sthash.mpNVCICa.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Aplicação
Código da vaga: v1209604
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Localização: São Paulo - SP
Principais Responsabilidades:
• Acompanhamento de aplicação de produtos;
• Acompanhamento de contas;
• Emissão de relatórios;
• Comparecimento em reuniões com clientes;
• Elaboração de propostas;• Ir a campo para fazer verificações;
Qualificações Mínimas:
• Engenheiro químico ou de materiais;
• Experiência em tratamento de água;
• Inglês desejável;
• Espanhol desejável;
• Disponibilidade para viagens; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209604/engenheiro-deaplicacao#sthash.DNib7QRI.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro da Qualidade
Código da vaga: v1209192
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2015
Formação Acadêmica:
Superior Completo em Engenharia
Experiências:
*Controle de Processos;
*Gestão da Qualidade;
*Análise e Soluções de Problemas;
*Gerenciamento de Riscos.
Principais Atribuições:
*Avaliar os processos produtivos para garantir que estão controlados de forma a
produzir produtos seguros e eficazes e que os riscos estão devidamente
gerenciados;
*Garantir a conformidade, o controle do processo e mitigação de riscos em todas as

atividades/projetos;
*Investigação de não conformidade e definição de ação corretiva/preventiva;
*Elaborar documentos de validação e conduzir atividades de validação;
*Liderar Projetos de Melhoria Contínua.
Especificações:
*Desejável certificação Green Belt;
*Desejável certificação ASQ/CQE;
*Desejável certificação em Auditor Líder;
Idioma:
Inglês Avançado
Empresa oferece os seguintes benefícios: Alimentação na empresa, vale
alimentação, previdência privada, participação nos lucros e resultados, auxílio
idioma, seguro de vida, assistência médica e odontológica, entre outros.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1209192/engenheiro-daqualidade#sthash.a5Q8jDqb.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO QUALIDADE SENIOR / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Análise e respostas a ocorrências de não qualidade através de
relatórios de 8D, 5Why, Ishikawa ou no formato solicitado pelo cliente;
Gerenciamento de relatórios de relativos a não conformidades internas e externas,
alertas de qualidade, desvios internos e para clientes; Desenvolvimento de
documentação interna relativa a novos desenvolvimentos como Instruções de
trabalho, folhas de inspeção e auditorias, inspeção de recebimento, instruções de
medição e controle; Entre outras
Requisitos: Superior Completo nas áreas de Engenharia da Produção, Mecânica,
Mecatrônica, Materiais; Experiência na área da qualidade acima de sete anos,
essencial já ter atuado no segmento automotivo/autopeças; Conhecimento
consolidado em ferramentas da qualidade e nos quesitos exigidos pela ISO TS.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Farmácia, Refeição na própria empresa.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vaga.jaguariuna@gmail.com com a sigla QUALIDADE no campo assunto até o dia
03/08/2015.
Veja outras vagas de Engenheiro Qualidade Senior no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INDÚSTRIA

SERRALHEIRO / CAMPINAS E RMC / SP / 5 VAGA(S)
A Estruturas Metálicas está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Fabricação e instalação de estruturas metálicas (estruturas,
grades, portões, janelas etc)
Requisitos: Conhecimento em medidas Conhecimento em soldas metálicas
Salário: R$ 2.800,00
Benefícios: A combinar
Observações: Horário comercial
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
www.aestruturasmetalicas.com.br para o código de identificação da vaga
Serralheiro até o dia 01/09/2015.
Veja outras vagas de Serralheiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor Industrial - RJ
Código da vaga: v1201357
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 02 de Agosto de 2015
Necessário: Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, Elétrica,
Eletrônica, Elétrica, Produção, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação ou
Automação & Controle;
Inglês básico;
Pacote Office Completo;
Experiência com supervisão de equipes em indústria.
Será um diferencial experiência em indústria siderúrgica ou de vidros. Salário +
Pacote de benefícios atrativos.
Disponibilidade de horário
Local de trabalho: Zona Oeste - RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201357/supervisor-industrialrj#sthash.pOOGXqzi.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Refrigeração
Código da vaga: v1204768
Nível hierárquico: Técnico
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Requisito:
Experiência na área, preferencialmente com atuação em Indústria.
Conhecimentos Necessários:
Refrigeração e Mecânica Industrial, manutenções Preventivas e Corretivas.
Será considerado diferencial:
Conhecimentos em Chillers, Torres de Resfriamento, Central Térmica, Fan Coils,
Exaustores, Compressores de Ar.
Requisitos comportamental: Trabalhar em equipe, Assiduidade, Flexibilidade,
Comprometimento, Proatividade e Atenção Concentrada.
Local de trabalho: Santa Maria - DF - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204768/tecnico-derefrigeracao#sthash.eYWJi1ER.dpuf
www.vagas.com.br

Pesquisador de Tecnologia Farmacêutica Pleno
Código da vaga: v1204848
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2015
Pré-requisitos:
• Formação: Graduação completa em Farmácia.
• Necessário experiência anterior na função em indústria farmacêutica.
• Experiência: com tecnologia farmacêutica e analítica, desenvolvimento de
formulação, farmacotécnica e pós-registro, transferência de tecnologia, testes de
bancada e elaboração de documentação técnica.
• Será responsável pela abertura de controle de mudanças, acompanhamento de
testes de lote piloto, acompanhamento da produção, elaboração de documentação
técnica, adequação de produtos (pós-registro), pesquisa bibliográfica e testes de
bancada.
• Conhecimentos básicos em normas regulamentadoras nacionais (ANVISA) e
internacionais (FDA),(RDC nº48).
• Conhecimento em BPF.
• Disponibilidade para de horário e disponibilidade de viagens.

•Local da vaga: Hortolândia/SP.
Benefícios:
Assistência médica
Assistência odontológica
Alimentação no local
Transporte fretado
Vale alimentação
PLR
Seguro de vida
Entre outros - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1204848/pesquisador-de-tecnologiafarmaceutica-pleno#sthash.VP24FR5y.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Operações Industriais – Jaú-SP
Código da vaga: v1205630
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015
Superior em Engenharia Mecânica ou Elétrica Inglês fluente/avançado
Disponibilidade para residir em Jaú Sólida experiência em gestão de equipes
industriais Forte experiência em todo o processo produtivo de uma indústria
(Produção, Manutenção, Confiabilidade, Qualidade, Custos e Segurança) - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205630/vaga-coordenador-deoperacoes-industriais-jau-sp#sthash.SS3AT2Tm.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Têxtil
Código da vaga: v1205403
Nível hierárquico: Técnico
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2015

Candidatos com experiência em manutenção mecânica de indústria têxtil.
Formação técnica em mecânica ou cursos relacionados à área.
Será um diferencial ter trabalhado com manutenção de teares e liderança de
pessoas. Salário + Benefícios Residir na região de Americana. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205403/mecanicotextil#sthash.WnDuqlMv.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção para Indústria Farmacêutica
Código da vaga: v1187332
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
- Supervisionar área de pesagem, fabricação e embalagem de sólidos e injetáveis.
- Experiência com injetáveis, imprescindível.
- Conhecimento de Legislação Farmacêutica
- Normas ANVISA.
- Conhecimento das atividades na área de produção e rotinas inerentes ao setor.
- Experiência em Indústria Farmacêutica.
- Disponibilidade de horário.
- Inglês Fluente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1187332/supervisor-de-producaopara-industria-farmaceutica#sthash.WzFk8GyO.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Produção para Indústria Farmacêutica
Código da vaga: v1191131
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: sete
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
-Formação: Ensino Médio completo-Necessário experiência comprovada na
operação dos equipamentos:

•Lavadora de frascos automática;
•Túnel de esterilização de frascos;
•Autoclaves;
•Enchedora de frascos;
•Recravadora;
•Rotuladora.
-Necessário experiência na produção de injetáveis.
-Conhecer processo de embalagem manual.
-Desejável noção de mecânica e eletromecânica
-Conhecimento de Boas Práticas de Fabricação (BPF)
-Conhecimento em antibióticos-Desejável noções de informática
Salário: R$1.700,00
Horário: Disponibilidade de horário
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no local, Seguro de Vida, Assistência
Médica e Odontológica.
Local de Trabalho: Campos dos Goytacazes/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1191131/operador-de-producao-paraindustria-farmaceutica#sthash.be9mCG45.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Produção
Para a cidade de Lorena / SP
Experiência na função com maquina injetora e troca de moldes;
Residir SOMENTE EM LORENA;
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/liderde-producao-143021.aspx

Técnico (a) em Manutenção Industrial
Código da vaga: k2739-168
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1LJ92JV

GERENTE DA QUALIDADE / BRAGANÇA / 1 VAGA(S)
Desencadear ações corretivas e preventivas; Gestão de produtos não conforme,
devolutivo a clientes, CEP; Implantação e manutenção do está com uma vaga(s)
em aberto para Bragança.
Responsabilidades: Identificar deficiências em processos, sistemas e tarefas; Será
imprescindível comprovar experiência mínima de 03 anos na função de gerente;
Conhecimentos em ferramentas de análises da qualidade, domínio ISO, 5S,
Programas de melhorias, gestão de programas de qualidade, TPM, HACCP, BPF,
Poka-Yoke, 5S etc. Formação em Pós-graduação voltado a Qualidade, Engenharias
Químicas, de Materiais e Produção.· Salário + benefícios e atuará na região de
Bragança Paulista.
Requisitos: Utilização de ferramentas de análise e solução de problemas, Gestão de
plano de ações de auditoria internas, externas ; Gestão de clientes e fornecedores ;
controle do custos
Salário: a combinar
Benefícios: Os de praxe.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SANDRA para o email sandra@teamleasing.com.br com a sigla QUALIDADE 2015 no campo
assunto até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de GERENTE DA QUALIDADE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE JR. / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo Químico, especializada na fabricação de Tintas e sistema de fitas
anticorrosivas e suas variações. está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS /
SP.

Responsabilidades: Auxiliar nos ensaios de produtos e matérias primas,
certificados de qualidade, desenvolver documentos da qualidade (métodos de
ensaios e procedimentos), responsável pela calibração de instrumentos de medição.
Requisitos: Técnico ou Superior em Química Experiência de seis meses no ramo
químico, Conhecimento em instrumentos de medição
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, seguro de vida e refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adrielli para o email financeiro@vitoriaquimica.com.br com a sigla Analista Jr no campo
assunto até o dia 07/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade Jr. no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
JS Pack Indústria de Embalagens está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades:
• Seguir processo de produção manual de embalagens de papelão
• Montagem de paletes
• Organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Requisitos:
• Ensino Fundamental
• Vivência na área de produção gráfica
• Perfil dinâmico, bom relacionamento com trabalho em equipe, boa capacidade de
comunicação.
• Disponibilidade total para horas extras
Salário: R$ 1.073,60
Benefícios:
• Cesta básica,
• Vale Refeição
• Vale transporte.
Observações:
Horário de expediente: segunda a sexta das 08h00min às 17h45min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marilsa para o email vagas.jspack@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
07/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE SR. / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo Químico, especializada na fabricação de Tintas e sistema de fitas
anticorrosivas e suas
Responsabilidades: Realizar ensaios de produtos e matérias primas, certificados de
qualidade, desenvolver documentos da qualidade (métodos de ensaios e
procedimentos), responsável pela calibração de instrumentos de medição.
Realização de visitas técnicas a clientes. Desenvolvimento de novos produtos
Requisitos: Superior em Química Experiência mínima de dois anos no ramo químico
em análise de materiais Atendimento a clientes (esclarecimentos técnicos)
Conhecimento em instrumentos de medição
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, seguro de vida e refeição no local.
Observações: Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adrielli para o email financeiro@vitoriaquimica.com.br com a sigla Analista Sr no campo
assunto até o dia 07/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade Sr. no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AJUDANTE DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Irá atuar como ajudante de produção em indústria.
Requisitos: Não é necessário experiência, residir em Campinas, nos bairros
próximos ou que tenha fácil acesso ao CPQD de Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla PRODUCAO CAMPINAS no campo assunto
até o dia 03/08/2015.
Veja outras vagas de Ajudante de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CALDEIREIRO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Jorvic do Brasil Indústria de Equipamento para Indústria Lácteo Alimentícia está
com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.

Responsabilidades: Este profissional irá fazer a traçagem de chaparia, o
desenvolvimento de peças de caldeiraria, a montagem além de auxiliar em outras
etapas do processo.
Requisitos: Ensino Médio completo, Leitura e interpretação de desenho, Cálculos
básicos de desenvolvimento, Conhecimento básico de trigonometria, Conhecimento
traçagem, Conhecimento das ferramentas operacionais, Conhecimento corte, dobra
e desenvolvimento de chapas
Salário: a combinar
Benefícios: Café da manhã, almoço e seguro de vida.
Observações: Contrato CLT, trabalho de segunda a sexta das 07:30 as 17:18, com
uma hora de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diankátia
Figueiredo para o e-mail diankatia.figueiredo@yahoo.com.br com a sigla CALD
no campo assunto até o dia 03/08/2015.
Veja outras vagas de CALDEIREIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Encarregado de Produção - 01 vaga
Requisitos: 2º grau completo e experiência comprovada na função.
Atividades: Controle de tempo de fabricação, controle de prazos e da
produção.
Local de trabalho: Queimados
SALÁRIO: A/C-Enviar pretensão salarial
Horário: 07:30 às 17:30 hs -Segunda a sexta-feira
Temporário com possibilidade de efetivação.
Os interessados e dentro do perfil deverão encaminhar curriculum no corpo do
email para selecao.carioca@gelre.com.br e colocar no assunto: Encarregado de
Produção/RJ
Email: selecao.carioca@gelre.com.br
Site: www.gelre.com.br

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO
Consultar:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20117

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade sem fins lucrativos, seleciona
profissionais para exercer a seguinte função:
Assistente Técnico de Direção I
Código da vaga: v1212408
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Agosto de 2015
Requisitos:
• Formação: Graduação em Psicologia
• Idioma(s): Inglês avançado
• Informática: Pacote Office com ênfase em Excel
• Conhecimentos em elaboração de protocolos de trabalho de campo, instrumentos
de pesquisa, gestão de dados e treinamentos. Para atuar em São Paulo (região
Centro-Oeste).
Competências necessárias:
• Comunicação
• Comprometimento
• Iniciativa
• Organização
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa: Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa: Análise dos currículos
• 3ª etapa: Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
• 4ª etapa: Entrevistas individuais com a área
Prazo de inscrição: 26/07/2015 a 01/08/2015 - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212408/assistente-tecnico-de-direcaoi#sthash.He2fWFaY.dpuf
www.vagas.com.br

Para as vagas abaixo acesse o endereço:
https://www.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=3437 e estando na
tabela, clique em código da vaga para conhecer os requisitos

Seleciona

Vaga
V1211156
Estágio em Projetos
Sociais e
Administração
aberta em 22/7 - 1
posição

Empresa
Aérea
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição sucinta
Deverá estar cursando:
Administração Publica
Administração, Relações
Internacionais, Políticas
Públicas, Ciências Sociais.
Principais atividades:

Clipping de noticias,
acompanhamento e envio
do...
V1211125
Coordenador de
Projetos de
Investimento Social
Privado
aberta em 22/7 - 1
posição

IDIS
(São
Paulo/SP/BR)

O coordenador deverá
conhecer o cenário do
investimento social privado
brasileiro para poder
desenvolver trabalho junto
a grandes doadores,
individuais...

V1210610
Coordenador de
Planejamento e
Controle - Business
Partner
aberta em 21/7 - 1
posição

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

O cargo tem como
responsabilidade o
atendimento a uma unidade
de negócio como business
partner no planejamento e
controle orçamentário...

V1210606
Analista de Facilities
Instituto Ayrton
aberta em 21/7 - 1
Senna
posição
(São
Paulo/SP/BR)

O cargo tem como
responsabilidade zelar pelo
bom funcionamento das
instalações da organização.
É necessário ter experiência
consolidada em: • Gestão
de...

V1208533
Gerente de Projetos
PMO
aberta em 17/7 - 1
posição

O profissional atuará como
Instituto Ayrton
gerente no PMO (Project
Senna
Management Office) do
(São
edulab21 (para saber mais
Paulo/SP/BR)
sobre, acesse: HTTP: //...

V1207954
Estagiário /
Assistente
Administrativo
aberta em 16/7 - 1
posição

Instituto Saúde
e
Sustentabilidade
(São
Paulo/SP/BR)

A vaga destina-se a
estudantes do curso de
administração de ETEC ou
Faculdade para atuar no
Instituto Saúde e
Sustentabilidade...

Confidencial
(São
Paulo/SP/BR)

Identificar oportunidades
para parcerias
institucionais. Mapear
oportunidades de captação
de recursos com empresas
e organizações. Montar e
atualizar banco de dados.
Prospecção por...

V1188290
Captador de
Recursos Júnior
aberta em 16/7 - 1
posição

V1207637
Consultor da
Campanha Segunda
Sem Carne no Brasil
aberta em 15/7 - 1
posição

A Humane Society
International (HSI) é uma
Humane Society das maiores organizações
International
de proteção animal do
(São Paulo/BR) mundo. Estamos
procurando um consultor
para...

V1206099
Estágio em
Comunicação
aberta em 14/7 - 1
posição

V1205856
GERENTE
FINANCEIRO
aberta em 13/7 - 1
posição
V1203950
Coordenador de
Responsabilidade
Social
aberta em 8/7

Idec
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: 2º ou 3º ano de
Comunicação Social em
2015 Habilidades
necessárias: •
Conhecimentos em
informática; • Facilidade na
elaboração de textos;...

ICS
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

Será responsável por
fornecer apoio
administrativo e financeiro
ao novo escritório do ICS
no Brasil, estabelecendo os
processos administrativos...

Atividades /
Responsabilidades: Wal-Mart Brasil Monitorar os programas e
projetos apoiados pelo
(Barueri/SP/BR) instituto Wal-Mart; Acompanhamento técnico; Gestão...

V1203844
Estagiário para atuar
em Projetos de
IDIS
Investimento Social
(São
Privado
Paulo/SP/BR)
aberta em 8/7 - 1
posição

Requisitos: • Estudantes de
graduação em
administração, gestão
pública ou áreas correlatas;
• Domínio de inglês; •
Organização e facilidade
para trabalhar em equipe; •
Domínio do pacote...

V1203833
Estagiário de
Comunicação
aberta em 8/7 - 1
posição

IDIS
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: • Cursando no
mínimo 2° ano de faculdade
de relações públicas,
design, marketing ou
propaganda; • Experiência
ou interesse no terceiro
setor nos...

V1201131
Assistente
Administrativo
aberta em 2/7 - 1
posição

Associação
Horizontes
(São
Paulo/SP/BR)

Assistente Administrativo
Organização do terceiro
setor busca profissional
para atuar com rotinas de
contas a pagar e receber,
lançamento de despesas,...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Busca-se profissional para
atuar com
acompanhamento de
projetos sociais, elaboração
de calendário anual, grade
curricular, entre outras
atividades inerentes à...

V1200045
Coordenador de
Projetos Sociais
aberta em 1/7 - 1
posição

OPERACIONAL

SEGURANÇA EM HOSPITAL (ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL) – São
Paulo – SP
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Controlar, identificar e liberar a entrada e saída de pessoas, recém nascidos e
materiais da Instituição.
REQUISITOS
Sexo masculino
Ensino Médio Completo
Necessária experiência como Segurança – preferencialmente em hospitais
Boa comunicação, postura adequada, cordialidade, facilidade para relacionar-se,
boa apresentação pessoal, organização.
Preferencialmente não fumante
Horário de Trabalho: 07às19h / 9às21h / 11às23h - Escala 12x36 folguista /
ferista
*Obs.: A disponibilidade de horário é condição fundamental para esta vaga, pois se
trata de uma oportunidade para cobrir Folgas e Férias.
Salário inicial: 1.277,00 – Após efetivação: 1.463,00
Contratação efetiva CLT
BENEFÍCIOS: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar Currículo simples para o email speedconsult@speedrh.com.br – e colocar no
assunto: SEGURANÇA EM HOSPITAL – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO
FACEBOOK:https://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR/ acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

MOTORISTA PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Conduzir veículos para transporte de carga e instrumentais cirúrgicos da instituição.
Ensino Fundamental Incompleto a Completo
Preferencialmente não fumante
Horário – Irá cobrir folgas: 14 às 21:20 horas / 09:00 às 17:20 / 06:00 às
14:20
Salário inicial: 1.640,00 – Após experiência: 1847,00
Contratação efetiva CLT

Enviar Currículo simples para o email speedconsult@speedrh.com.br – e colocar no
assunto: MOTORISTA HOSPITAL – SP.
BENEFÍCIOS: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR/ acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
MPR-MONTAGENS está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TER ENTRE 18 E 30 ANOS, TRABALHO DE SEGUNDA Á SEXTAFEIRA, DÁS 08h00minh ÁS 18h00min COM 13h12minh DE ALMOÇO.
DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM. VAGA PARA INÍCIO IMEDIATO C.L.T.
Requisitos: NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA, EMPRESA DA TREINAMENTO. MORAR
EM CAMPINAS
Salário: R$ 1.150,00
Benefícios: VALE-TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA (COPARTICIPAVA).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula Calumby
Ricci para o e-mail mprmontagens@hotmail.com com a sigla no campo assunto até
o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Montador de Estruturas Metálic no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista de Atendimento - SAC - E-commerce
Código da vaga: v1163328
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 22 de Agosto de 2015
Atendimento via email e telefone
Analise e suporte aos clientes do site
Ajudar aos clientes nos processos de compra via web Análise de documentação do
cliente para soluções de problemas Salário: 898,58, após 03 meses 1070,00.
Benefícios: VT+ VR +AM + AO + Auxilio Creche.

Horário: Parcial Tardes
Local de trabalho: Barra Funda, próximo ao metrô.
Necessário ensino médio completo e pelo menos 06 meses de experiência em
relacionamento e atendimento ao cliente - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1163328/analista-de-atendimento-sac-ecommerce#sthash.LMhHq7gQ.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Manutenção Senior
Código da vaga: v1201933
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2015
Requisitos da Vaga:
Ter formação técnica em Telecomunicações. Estar devidamente registrado no
CREA. Desejável experiencia mínima três anos na area.
Experiencia em gestão de equipes. Principais atividades e responsabilidades do
cargo: Atuar com implantação de equipamentos, aceitação de equipamentos,
atualização de software, configuração de gerência, elaboração, interpretação e
atualização de projetos de instalação e definitivo de equipamentos.
Dar suporte técnico para realização de testes e ensaios dos equipamentos,
protocolos. Coordenação de equipes de campo.
Acompanhar os projetos em campo.
Apontar as necessidades de treinamentos técnicos.
Atuar na cidade do Rio de Janeiro e regiões do estado do RJ.
Salário compatível com a função
Benefícios; Alimentação Plano de Saúde Plano Odontológico TV por assinatura PPR
Veiculo fornecido pela empresa - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201933/tecnico-de-manutencaosenior#sthash.DbxrIkEn.dpuf
www.vagas.com.br

Conferente de Mercadoria
Código da vaga: v1201923
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Aracaju / SE / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2015
Responsabilidades:
> Assegurar as informações qualitativas das conferências;
> Promover o correto envio/recebimento de mercadorias pelos depósitos internos e
de loja;
> Contribuir para o correto fluxo de produtos considerados P.A.R (produtos de alto
risco).
Formação Acadêmica: Ensino médio completo.
Experiência de seis meses.
Desejável experiência em contagem de estoque. Disponibilidade de horário. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201923/conferente-demercadoria#sthash.xTYPQ9IE.dpuf
www.vagas.com.br

Zelador (a)
Código da vaga: k658-94
Ramo da empresa: Comércio - Supermercados Varejistas
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LPfIXo

Assistente de Logística
Código da vaga: k2739-161
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1fpmN4M

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / CAMPINAS / SP / 10 VAGA(S)
Empresa de grande porte do segmento alimentício está com 10 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Operar empilhadeira, baixa e transferência de cargas.
Requisitos: Necessário ensino médio completo, curso de empilhadeirista complete e
experiência na área.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale-transporte, refeição no local e vale-alimentação.
Observações: Vagas em horário administrativo e noturno.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline Batista para
o e-mail aline.valdo@jbsfoods.com.br com a sigla EMPILHADEIRISTA no campo
assunto até o dia 15/08/2015.
Veja outras vagas de Operador de Empilhadeira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA / ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
Código da vaga: v1205206
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2015
Requisitos para a posição:
Experiência anterior em Compras, Produção e/ou PCP
Formação Superior ou cursando. Importante ter conhecimento no Pacote Office,
principalmente no Excel.
Responsabilidades:
Será responsável por realizar as compras, negociação com fornecedores e busca de
novos, gestão de estoques, movimentação de materiais, suporte total à Logística,
além de outras atribuições pertinentes à área.

Que tenha experiência na idealização de métodos e processos de compras,
armazenagem e movimentação de materiais. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1205206/analista-assistente-delogistica#sthash.P6SVJzmm.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO EM TONER DE IMPRESSORA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Rework Cartuchos – Soluções Impressas e Digitais está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Recarga, revisão e embalagem de grande demanda de toners
Requisitos: Deverá possuir experiência em reciclagem de toners (recarga, revisão e
embalagem).
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA, almoço em restaurante conveniado, convênio médico Unimed
(após período de experiência) e bonificação por meritocracia (após período de
experiência)
Observações: Vaga destinada somente a candidatos de Campinas. Regime de
contratação: CLT. Horário de atuação: de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lívia para o e-mail
livia.grion@rework.com.br com a sigla Téc. Toner no campo assunto até o dia
13/08/2015.
Veja outras vagas de Técnico em Toner de Impressora no Emprega Campinas. É
100% grátis!

MONTADOR / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Manutenção Predial está com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Montagem de estruturas
Requisitos: Interpretar desenho (noção de medidas em milímetros, polegadas e uso
do compasso) Esquadrejamento de quadro, experiência em corte: policorte e
lixadeira. Desejável experiência com trabalho em altura.
Salário: a combinar
Benefícios: CLT ou MEI Vale Refeição/ Vale transporte
Observações: 7:30 as 17:15 De seg. a sex Haverá deslocamento para outras
cidades.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de katia para o email katia.kelli@martarello.com.br com a sigla Montador no campo assunto até o
dia 17/10/2015.
Veja outras vagas de Montador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SEGURANÇA EM HOSPITAL (ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL) – São
Paulo – SP
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Controlar, identificar e liberar a entrada e saída de pessoas, recém nascidos e
materiais da Instituição.
REQUISITOS
Sexo masculino
Ensino Médio Completo
Necessária experiência como Segurança – preferencialmente em hospitais
Boa comunicação, postura adequada, cordialidade, facilidade para relacionar-se,
boa apresentação pessoal, organização.
Preferencialmente não fumante
Horário de Trabalho: 07às19h / 9às21h / 11às23h - Escala 12x36 folguista /
ferista
*Obs.: A disponibilidade de horário é condição fundamental para esta vaga, pois se
trata de uma oportunidade para cobrir Folgas e Férias.
Salário inicial: 1.277,00 – Após efetivação: 1.463,00
Contratação efetiva CLT
BENEFÍCIOS: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar Currículo simples para o email speedconsult@speedrh.com.br – e colocar no
assunto: SEGURANÇA EM HOSPITAL – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR / acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

ELETRICISTA MONTADOR - INFRA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DE PROJETOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS está com duas vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Experiencia comprovada em Infra estrutura eletro calha, leito e
eletro duto.
Requisitos: EXPERIENCIA EM INFRA. Conhecimento em infra estrutura eletro calha,
leito e eletro duto. Deve possuir cursos na área e experiencia anterior na função.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Residir na cidade de Campinas. Colocar a experiencia nas empresas
anteriores, principalmente os conhecimentos em Infra.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natali Corrêa para
o e-mail engenharia@projetecpaineis.com.br com a sigla Eletricista no campo
assunto até o dia 01/08/2015.
Veja outras vagas de ELETRICISTA MONTADOR - INFRA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

VIGILANTE PATRIMONIAL / CAMPINAS / SP / 30 VAGA(S)
EMPRESA CONFIDENCIAL CONTRATA VIGILANTE PATRIMONIAL, IMPORTANTE
EXPERIENCIA COMPROVADA DE seis MESES DA ÁREA. está com 30 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ACIMA DE 18 ANOS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO CURSO
DE VIGILANTE CURSO DE RECICLAGEM
Requisitos: ACIMA DE 18 ANOS SEXO |;F /M. QUE MORE EM CAMPINAS E REGIÃO
HORÁRIO DE TRABALHO SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 18:00 COM 1 HORA DE
ALMOÇO
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: vt e vale refeição pago em dinheiro cesta básica desconto em farmácia
plano odontológico convênio médico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LARA RH para o email vigilantep@outlook.com com a sigla no campo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de VIGILANTE PATRIMONIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Motorista
Para a cidade de Lorena / SP
- Desejável experiência área administrativa (serviços bancários e malote),
- Ensino Médio Completo,
- Habilitação B,

- Residir na cidade de Lorena/SP.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/motorista131234.aspx

Supervisor de Armazém
Para a cidade de São Bernardo do Campo / SP
Para empresa americana com atuação global e especializada em serviços de
logística e soluções para o mercado de food service.
Descrição da oportunidade:
Cumprimento das normas e procedimentos de qualidade da empresa; Interceder
em possíveis problemas com fornecedores e com as outras áreas da empresa.
Auxiliar o CD como um todo nos inventários; Responsável pela execução,
acompanhamento e controle de todas as atividades relacionadas à: separação,
armazenagem, movimentação, controle de qualidade, expedição e
carregamento/descarregamento de produtos secos e refrigerados, por turno de
trabalho; Supervisão e desenvolvimento da equipe de Operadores; Estudos e
alterações lay-out do armazém e localização de produtos no armazém; Controle de
inventário anual, diário e por data de vencimento dos produtos; Estudos referentes
à melhoria de produtividade do Armazém; Contatos com fornecedores, clientes e
prestadores de serviços sempre que necessário; Participar ativamente em trabalhos
dirigidos ou especiais do setor: integrar, atualizar e propor novas soluções
relacionadas ao Armazém; Atender aos clientes de forma a satisfazê-los, a fim de
que a operação em hipótese nenhuma, seja comprometida; Manter organizada toda
a documentação do setor, atendendo as necessidades, facilitando o processo de
toda a operação; Promover o perfeito funcionamento do Armazém (carregamento,
descarregamento, armazenagem, equipamentos, qualidade produtividade),
atendendo todos os clientes na hora e na qualidade exigida; Manter follow-up
atualizado de todos os trabalhos sob sua responsabilidade, atendendo sempre os
prazos estipulados; Manter o ambiente de trabalho adequado à Missão, Visão e
Valores da empresa a fim de atender a satisfação do cliente interno e externo;
Planejamento de escalas e de controle das HE's de operadores de armazém;
Responsável pelo acompanhamento e fechamento do sistema de desempenho (PMD
- Performance Management Development) da equipe operacional; Responsável pela
manutenção dos equipamentos de movimentação do CD.
Formação mínima:
Superior Completo
Faixa salarial oferecida/Remuneração pelo Serviço:
A Combinar
Competências e habilidades desejadas:
Dinâmico; Pró-Ativo - que busque novas soluções e alternativas. Com senso crítico,

sem analisar o contexto geral para propor novas alternativas; Pessoa com foco que consiga estabelecer ou entender seus objetivos e que busque atingi-los com
responsabilidade e iniciativa; Boa comunicação, Trabalho em equipe, espirito de
Equipe. Excelente relacionamento interpessoal; Liderança.
Qualificações e conhecimentos desejados:
Desejável experiencia em cargos de Supervisão, preferencialmente em empresas
que atuem com Armazéns, Transportes e Logística . Comando e supervisão de
equipes. Desejável conhecimento em operações em câmara frigorífica (cadeia de
frio - alimentos), armazéns secos, equipamentos e lay-out de armazém. Conhecer
ferramentas de armazém, ex: WMS.
Excelentes conhecimentos de Informática; Conhecimentos em relatórios gerenciais;
Conhecimentos de equipamentos de armazenagem (paleteiras e empilhadeiras
manuais e elétricas, drive-in);Processos de controle, organização e limpeza de
armazéns.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/supervisorde-armazem-183792.aspx

AJUDANTE DE ELÉTRICA
Para a cidade de Lorena / SP
Experiência em :- Montagem de Leitos;
- Eletro calhas;
- Tubulações;
- Quadros elétricos de iluminação / tomada;
- Interpretação do diagrama do circuito de iluminação;
- Lançamentos de cabos.
SOMENTE SERÃO ANALISADOS CANDIDATOS QUE RESIDIREM EM GARATINGUETÁ
E LORENA- SP
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/ajudante-deeletrica-92883.aspx

Frentista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
NÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA
OPORTUNIDADES PARA 1º EMPREGO
CHANCES DE CRESCIMENTO NA EMPRESA

PERFIL:
Ensino Fundamental Completo
Ser maior de 18 anos
Local de trabalho: SANTA CRUZ
Horário de trabalho: 14:00 h ÀS 22:20 h
Escala: 6x1
Salário: R$ 772,00 + INSALUBRIDADE (30%)
Benefícios: Vale Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica +
Refeição no local + Cartão Multicheque + Kit material escolar + kit enxoval+
seguro de vida + Cartão Mamãe (auxilio de 100,00 para mamães com filhos até
quatro anos) + Convênio com Instituições de Ensino + Cartão Alimentação (85,00)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/frentista189765.aspx

MONTADOR DE MÓVEIS RJ
Empresa de varejo contrata para seu quadro de funcionários EFETIVOS.
PERFIL:
Ensino fundamental;
Residir na Zona Oeste, Zona Norte e Baixada (Rio de Janeiro);
Ter experiência na função;
Possuir ferramentas.
IRÁ ATUAR NA MONTAGEM DE MÓVEIS
OFERECEMOS:
Carteira assinada + salário fixo + VT + cesta básica + auxilio faculdade + plano
saúde + café da manhã + desconto nos produtos + ajuda de custo na alimentação
ticket combustível.
Os interessados enviar currículo ABERTO no corpo do e-mail para:
vagas.cristina@gmail.com colocando no campo assunto: MONTADOR DE MÓVEIS
RJ.

Supervisor de Segurança Patrimonial
Para a cidade de Lorena / SP
- Superior completo/cursando Gestão Patrimonial, Administração ou áreas afins.
- Desejável experiência com gestão de pessoas e vigilância de patrimônio.

- Disponibilidade para trabalhar Lorena.
Interessados na oportunidade deverão encaminhar currículo com pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/supervisorde-seguranca-patrimonial-116614.aspx

ENCARREGADO FERRAMENTARIA / REGIÃO DE RIO CLARO / 1 VAGA(S)
Ferramentaria de Médio Porte, atuante na construção de estampas ( Ferramenta de
Corte Dobra e Repuxo ) e Molde para Peças Plásticas. está com uma vaga(s) em
aberto para Região de Rio Claro.
Responsabilidades: -Direcionar os trabalhos para os ferramenteiros, operadores de
Cnc, torneiros, fresadores. -Acompanhar, corrigir quando necessário, sugerir
alternativas quando os problemas ocorrerem.
Requisitos: -Interpretação de desenho de ferramenta. -Desejável - AutoCad, mas
não é fundamental. -curso de ferramenteiro (Senai) -Experiencia de acima de cinco
anos, exercendo a função/cargo de encarregado. -Extremamente dinâmico
acostumado a lidar com prazos de entrega.
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: UNIMED
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcos para o email marcos.sc@hotmail.com com a sigla Enc. Ferramentaria no campo assunto até
o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Encarregado Ferramentaria no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FAXINEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CLINICA VET. SAUDE ANIMAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: SER RESPONSAVEL
Requisitos: LIMPEZA DA CLINICA E QUE GOSTE DE ANIMAIS
Salário: R$ 1.094,00
Benefícios: VT. REGISTRO E UNIFORME
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VILMA para o email CVSAUDEANIMAL@HOTMAIL.COM com a sigla FAX. no campo assunto até o
dia 02/08/2015.
Veja outras vagas de FAXINEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Bombeiro Cível
Local de Trabalho: Rio de janeiro (Niterói)
Atividades:
Responsável por Identificar e avaliar os riscos existentes. Controle e manutenção
dos equipamentos de combate à incêndio Realizar inspeções periódica dos
equipamentos de combate a incêndio, incluindo seus testes e manutenção básica
(acondicionamento de mangueiras e acessórios teste de alarmes, motores e
bombas), rotas de fuga (porta corta fogo, escadas, elevadores), incluindo a
manutenção de sua liberação e sinalização. Participação nos exercícios simulados
de abandono, incêndios e primeiros socorros.
Registro no Corpo de Bombeiros / COREN
Horário: 07:00 às 19:00 - Conforme Escala ( 12 / 36 )
19:00 às 07:00
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Vale Alimentação
Interessados encaminhar currículo para o e-mail recrutarjrio@gmail.com e colocar
no assunto - Bombeiro

Técnico em telefonia
Atividades: Realizar tarefas inerentes a área de telefonia - instalação e manutenção
em redes de telefonia e/ou dados.
Local: Tijuca - RJ
Salário: R$1589,00 + benefícios
Horário: 08hs às 17h48min - Escala 5x2
Encaminhar currículo para recrutarjrio@gmail.com e colocar no assunto:
TelefoniaZN

TEC SEG TRABALHO / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Viação Boa Vista está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: executar ações pertinentes a função dentro do seguimento de
atuação da empresa.
Requisitos: •Formação técnica completa; •Liberação em análise de riscos; •Pacote
office; •Conhecimento em ministrar treinamentos diversos
Salário: a combinar
Benefícios: alimentação, cesta básica, transporte e convenio médico( opcional)

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karen para o email karenwatacontrata@gmail.com com a sigla Tec. Seg M.M no campo assunto
até o dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de Tec. Seg Trabalho no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Atendente de Hospedagem
Para nova unidade de grande rede de Hotéis –
Copacabana – Rio de Janeiro – 8 vagas
Atividades: Recepcionar os hóspedes, verificando, a reserva dos mesmos
(se for o caso), entregando a ficha de cadastro e entregar da chave do
apartamento, após informar ao hóspede quanto ao funcionamento básico
do hotel: horários de café, almoço e jantar, voltagem dos
apartamentos, uso do cofre, cartão fidelidade, etc. Conferir e lançar
no sistema as receitas recebidas no hotel (recepção, café da manhã,
cartão telefônico, cartão de internet, ticket de bagagem),realizando
conferência dos relatórios com todos os lançamentos; Colaborar com o
serviço no café da manhã em momentos de grande demanda; Atender ao
telefone; Encerrar a conta e apresentar a nota fiscal, cobrar despesas
extras do hóspede e esclarecer dúvidas sobre as despesas, quando
necessário. Efetuar o controle e o fechamento do caixa. Efetuar,
durante o turno de trabalho, as reservas solicitadas, consultando o
sistema e fornecendo todas as informações ao cliente; Controlar guarda
e entrega de bagagem, entre outras atividades da recepção do hotel.
Bairro: Copacabana – Zona Sul - Rio de Janeiro
Necessário que tenha experiência com atendimento.
Necessário que seja usuário de Word, Excel, Internet e Outlook.
Escolaridade – Ensino Médio completo
Desejável inglês intermediário.
Horário de Trabalho: regime de escala 6x1 - temos diferentes opções
de horário
Salário: R$ 1430,00
Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Reembolso
Farmácia (50%) / Vale alimentação de R$ 200,00 / Seguro de Vida / Vale
Transporte / Participação anual nos resultados
Forma de contratação: carteira assinada
Enviar currículo com urgência para curriculos@rhway.com.br – colocando
no assunto ATHCOP – Apenas serão analisados currículos NO CORPO DO
EMAIL de candidatos do ESTADO DO RJ e dentro do perfil supracitado,

favor não enviar se não possuir as características solicitadas no
perfil (isso compromete a avaliação do profissional para futuras
oportunidades).

PORTEIRO
REGIÃO: CENTRO
SALARIO: R$ 1086,05
BENEFÍCIO: VT + VR
ESCALA : 12X36
HORÁRIO: 07X19/19X07
SEXO: MASCULINO
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR PRÓXIMO AO CENTRO DA
CIDADE.
CANDIDATOS INTERESSADOS ENVIAR CURRICULUM PARA:
cadastrogrupoac@yahoo.com.br

AUXILIAR DE LAVANDERIA
PRÉ-REQUISITOS:
- Ensino fundamental completo
- Experiência na área de produção
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Inspeção de peças
- Separação de peças por modelo de vestimenta e cliente
- Abastecimento de araras
- Conferir itens de acordo com o cliente, embalar em caixa, bolsa ou sacos, lacrar
embalagem e colocar no palete de saída diferenciais.
Salário: R$821,00
Benefícios: VT + auxílio alimentação + plano de saúde (após 3 meses)
Local de Trabalho: Jacarepaguá - RJ
Horário: 7:00 às 16:48 - de segunda-feira a sexta-feira
INTERESSADOS FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL PARA
rhgestaoedesenvolvimento@yahoo.com.br

Operador Máquina Sopro
Para a cidade de Lorena / SP
Operador de Máquina de Sopro ou Sopradora
Horário Trabalho: Disponibilidade para trabalhar das 6:00 - 14:00 ou das 14:00 22:00 (Turno Fixo)
Principais Atividades = Indispensável conhecimento amplo em ajuste de processo,
troca e acerto de moldes, ajuste de periféricos como ensacadeira, testador de
furos, rotuladeira com forno para sleeve.
Benefícios = Unimed , cesta básica, VT, VR.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/operadormaquina-sopro-86873.aspx

Servente
Código da vaga: k3422-75
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el40G6

Instrutor (a) de Hotelaria (Cozinha)
Código da vaga: k3422-76
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el40G9

Instrutor (a) de Hotelaria (Restaurante)
Código da vaga: k3422-79
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el40Ge

Instrutor (a) de Hotelaria (Cozinha)
Código da vaga: k3422-78
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Santo Antônio De Jesus/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el40Gn

Encarregado de Limpeza Masculino
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: Leblon
SALÁRIO: R$ 1.127,00+ +Vale Refeição (R$ 20,00) + Cesta Básica R$ 100,00 +
Vale- transporte + PLANO DE SAÚDE
Perfil:
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO; (Ser oriundo do ramo de prestadora de
serviços em limpeza, será um diferencial)
Mínimo Ensino Fundamental Completo;

Conhecimento em apontamento de folha de ponto;
Controle de escala, faltas e intervalos dos colaboradores;
Bons conhecimentos em uso de maquinários, lavação e tratamento de piso;
DISPONIBILIDADE TOTAL de horário;
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/encarregado-de-limpeza-masculino209666.aspx

PROGRAMADOR DE TRANSPORTES - RJ
Empresa do segmento de transportes e logística contrata programador de
transportes.
Requisito: 4 anos de experiência e Superior Completo
Benefícios, Salário á combinar
Só envie seu currículo se você atender aos requisitos.
Interessados enviar currículo para rh_chance@yahoo.com.br no assunto
PROGRAMADOR OPERACIONAL.

Operador de Piscina
- para fazer limpeza e manutenção da mesma.
Necessário ter habilidade para manusear o maquinário de tratamento de piscina
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental
Não é necessário ter o curso de Operador de piscina pois o mesmo será treinado
Necessário ter experiência em limpeza comprovada em carteira
Vaga: Masculina
Local: Taquara ( Necessário morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 05:30h às 14:30h e aos sábados: de
07:00h às 11:00h
A empresa oferece salário de R$ 920.16 + cesta básica+ VT + refeição no local +
Assistência Médica
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo , no CORPO do e-mail para
claudia.agirrh@gmail.com colocando no campo assunto : Operador de Piscina
Taquara

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA
Requisitos
Experiência na função
Disponibilidade Total de Horário
Local: COPACABANA - CONDOMÍNIO
Salário: R$ 980,00 + VT + Vale Alimentação
Os interessados devem enviar currículo para - renata.selecao@yahoo.com.br - no
assunto coloque: ASG – COPACABANA

Entregador / Empacotador
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Para trabalhar em um dos maiores grupos de lojas do Brasil.
NÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
IDADE: MAIOR DE 18 ANOS
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
A EMPRESA OFERECE:
SALÁRIO R$ 730,00.
• VALE TRANSPORTE;
• REFEIÇÃO NO LOCAL;
• ASSISTÊNCIA MÉDICA (EXTENSIVO A DEPENDENTES);
• ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (EXTENSIVO A DEPENDENTES);
• CESTA BÁSICA;
• SEGURO DE VIDA;
• AUXILIAR FUNERAL;
• CESTA BÁSICA ;
• AUXILIAR UNIVERSIDADE;
• KIT ESCOLAR;
• ENXOVAL DO BEBÊ;
• CARTÃO DA MAMÃE;
• CARTÃO MULTICHEQUE (DESCONTO NAS REDES DO GPA);
HORÁRIO - 14h às 22:20h / 15h às 23:20h / 16h às 00:20h
LOCAL DE TRABALHO: JD. BOTÂNICO e COPACABANA
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/entregadorempacotador-154119.aspx

AJUDANTE GERAL / PIRACICABA / SP / 10 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com 10 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como ajudante geral na separação de material
reciclado em indústria.
Requisitos: Não é necessário experiência ou escolaridade. Residir em Piracicaba.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla AJUDANTE PIRACICABA no campo assunto
até o dia 03/08/2015.
Veja outras vagas de Ajudante Geral no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Técnico Eletrônico
Código da vaga: v1213209
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cajamar / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Objetivos do cargo:
Executar ações necessárias para otimização dos processos, efetuando atendimento
em máquinas e equipamentos de linha de produção, na mudança de cada processo,
bem como, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e elementos de
máquinas em todas as unidades da empresa.
Responsabilidades:
Executar a manutenção proativa e reativa em instrumentos
elétricos/eletrônicos, baseando-se nas características e especificações técnicas e
nos procedimentos estabelecidos pela área;
Interpretar e atualizar desenhos e especificações técnicas de novas máquinas e
equipamentos a serem reparados, garantindo a manutenção preventiva e corretiva;
Realizar retrofiting de equipamentos;
Dar suporte nas atividades do Pilar de Manutenção Autônoma e Manutenção
Planejada;
Auxiliar no planejamento da manutenção (Revisão de planos de manutenção);
Efetuar modificações/adaptações nas instalações de instrumentação, testando e
acompanhando o funcionamento em operação, efetuando ajustes, se necessário;
Realizar análises de quebra/falha dos equipamentos mais críticos e falhas
recorrentes; Acompanhar serviços de terceiros (calibração, inspeções de
equipamentos e auditorias); PQCDSM;
Treinar equipe de manutenção nos equipamentos; Capacitar os técnicos /
eletricistas em conhecimentos específicos da área; Fazer atualizações de softwares,

bem como up grades em sistemas eletrônicos; É responsável por cumprir com as
políticas, regras e normas de Segurança do Trabalho e Saúde ocupacional de seu
local ou processo de trabalho.
Requisitos Obrigatórios:
Ensino Médio.
Formação Técnica em Eletrônica ou Automação.
Requisitos Legais:
Formação em NR 10
Requisitos Desejáveis:
• Superior em Eletrônica ou Automação
• Inglês intermediário.
Experiência:
Experiência em manutenção, preferencialmente, de indústrias de cosméticos,
medicamentos e/ou alimentos.
Competências Técnicas:
Desejável conhecimentos em: Pacote Office, SAP; Domínio de CLPs, Redes
Industriais, inversores e automações; Condução de eventos de melhoria;
Conhecimento geral sobre segurança, manutenção preventiva, corretiva e
planejamento de manutenção.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213209/tecnicoeletronico#sthash.EKTAfzG6.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Eletrônico
Manutenção em máquinas, reparos em equipamentos eletrônicos.
Experiência em Indústria têxtil será um diferencial.
Formação em Eletrônica, Automação, etc.
Horário: Seg. a Sex. 06h30 às 16h30
Salário R$ 3.000,00
Benefícios a combinar
Local: Jordanésia/ Cajamar - SP
Enviar currículos para: tamifs@estampariasalete.com.br
Colocar pretensão salarial.

Eletricista de Manutenção
Analisar diagramas, diagnosticar e repara defeitos nos equipamentos
eletroeletrônicos. Interpretar esquemas elétricos, atuar com controladores e

sensores, além de aferições e calibrações. Efetuar pequenos reparos em placas
eletrônicas. Experiência na área principalmente em instrumentações, eletrônica,
motores, pneumática, e CLP/ IHM. Cursos na área e NR10.
Horário: Seg. a Sex. 06h30 às 16h30
Salário R$ 2.000,00
Benefícios a combinar
Local: Jordanésia/ Cajamar - SP
Enviar currículos para: tamifs@estampariasalete.com.br
Colocar pretensão salarial.

Mecânico de Manutenção
Manutenção em máquinas e equipamentos, conhecimentos em bombas,
manutenção em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Experiência anterior na
função. Cursos de Mecânica, Eletromecânica, Automação.
Horário: Seg. a Sex. 06h30 às 16h30
Salário R$ 2.500,00
Benefícios a combinar
Local: Jordanésia/ Cajamar - SP
Enviar currículos para: tamifs@estampariasalete.com.br
Colocar pretensão salarial.

SAÚDE

Operador de Atendimento - com exp. área da saúde
Código da vaga: v1202196
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 4
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Atuar com atendimento telefônico, verificação de resultados de exames, liberação
de laudos, esclarecimento de dúvidas de pacientes e médicos a respeito de exames
de análises e etc.
Ter vivência em área técnica e conhecimento em coleta.
Técnico completo em Analises Clínicas/Patologia ou cursando Biomedicina (1 ou 2
ano).

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1202196/operador-deatendimento-com-exp-area-da-saude#sthash.V4MVw9Bw.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Saúde Bucal
Código da vaga: v1202319
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Atividades:
-Limpeza e organização dos consultórios;
-Limpeza e esterilização dos instrumentais e equipamentos odontológicos;
- Auxiliar os CDs na execução dos procedimentos odontológicos;
- Auxiliar os CDs diretamente na boca do cliente ou no preparo de materiais
odontológicos;
-Responsável pela manutenção dos equipamentos odontológicos;
-Responsável pelo bom funcionamento dos equipamentos odontológicos
,promovendo as manutenções conforme o diretor clínico e enviando-os ao conserto,
ou requisitando técnicos sempre que necessário;
-Controlar o atendimento e entrada dos clientes;
-Deve coordenar e auxiliar os profissionais quanto à velocidade dos atendimentos,
atrasos e faltas, de forma a manter o atendimento no horário;
-Revelar radiografias;
-Revelar radiografias, lavar, acondicionar e arquivar as radiografias realizadas na
clínica; -Preencher os formulários dos ciclos de serviços;
- Relatórios gerenciais, controle de trabalho protético, etc;
- Limpeza e organização da esterilização;
- Controle de estoque- realiza o controle de estoque dos materiais odontológicos e
fornece a lista para assistente administrativo;
-Administrar as documentações radiográficas-Recebe e disponibiliza sempre que
necessário a pedido dos profissionais;
- Formação desejada : Curso Técnico em Auxiliar de Saúde Bucal, com registro no
CRO ( Conselho Regional de Odontologia)
Local de trabalho: Paulista
Horário: 4 dias - 08h00 às 18h00 1 dia 08h00 às 17h00
Salário R$ 1.200,00 Benefícios: VT, Cesta Básica, Adicional de Insalubridade - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1202319/auxiliar-de-saudebucal#sthash.W1ObYEeJ.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem Clínica Médica Cirúrgica
Código da vaga: v1185205
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 6
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Desejável vivência anterior na setor de internação CM e CMC.
Jornada 6x1 das 13:00 as 19:00
Benefícios: VT, VA, Convênio Medico, Auxilio Creche e Refeitório no local. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1185205/tecnico-de-enfermagemclinica-medica-cirurgica#sthash.0P3vTaSu.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Mestre Medicina Veterinária
Código da vaga: v1201987
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Curso: Medicina Veterinária
Disciplinas: Clínica médica e cirúrgica em equinos (100hrs)
Técnicas cirúrgicas em medicina veterinária (40hrs)
Semiologia e introdução à clinica veterinária (40hrs)
Benefícios: VT – O vale transporte é opcional, pago de acordo com sua necessidade
e descontado 6% de seu salário (ou menor valor), de acordo com convenção
coletiva. Assistência médica – Plano UNIMED Santos. Assistência odontológica –
Plano Interodonto. OU Plano Odonto Porto Seguro. Cartão farmácia – Droga Raia.
Serviço funerário – Osan. Bolsas de estudo – 2 graduações (estende à dependentes
legais) e 1 pós graduação. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1201987/professor-mestre-medicinaveterinaria#sthash.C4OdIQZP.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Saúde Ocupacional
Código da vaga: v1165959
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 06 de Agosto de 2015
Pré-requisitos técnicos:
• Formação Superior completa em Medicina;
• Especialização em Medicina do Trabalho;
• Inglês fluente;
• Atuação no segmento offshore;
Requisitos:
• Gestão de equipes;
• Gestão da área de Saúde Ocupacional;
• Elaboração de Programas de Saúde Ocupacional;
• Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. Remuneração negociável.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1165959/gerente-de-saudeocupacional#sthash.wqDg66VG.dpuf
www.vagas.com.br

MÉDICO DO TRABALHO
Código da vaga: v1203213
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 05 de Setembro de 2015
Realizar exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de
função/setor e demissionais.
Coordenar Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, entre outras
atividades atribuídas ao cargo.
Desejável experiência como Médico do Trabalho.
Ensino Superior em Medicina.
Pós-graduação em Medicina do Trabalho.
Possuir registro no CRM.

Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário a combinar Salário a combinar - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203213/medico-dotrabalho#sthash.NpAHzbkt.dpuf
www.vagas.com.br

ENFERMEIRO PLANTONISTA / CAMPINAS/SP / 4 VAGA(S)
Home Care está com 4 vaga(s) em aberto para Campinas/SP.
Responsabilidades: O profissional deverá prestar suporte a distância, e em caso de
intercorrências emergenciais deverá deslocar-se até a residência do paciente.
Disponibilidade para trabalhar em escala 12x36 noturno (das 17h às 08h) durante a
semana e a cada 02 finais de semana no mês.
Requisitos: Enfermeiros com Coren/SP ativo e de preferência com veículo próprio.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Captação para o
e-mail rhcv.saude@gmail.com com a sigla PLANTONISTA no campo assunto até o
dia 17/08/2015.
Veja outras vagas de Enfermeiro Plantonista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENCARREGADO DE ENFERMARIA / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Encarregado de enfermaria.
Requisitos: Superior Completo; Experiência comprovada em enfermaria
organizacional (empresa/indústria).
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Convênio médico, Vale Refeição e Auxílio quilometragem.
Observações: Horário: 08:00 as 17:00 (seg. a sex).

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vitor para o e-mail
vitor_recrutamento@hotmail.com com a sigla Enfermaria no campo assunto até o
dia 01/08/2015.
Veja outras vagas de Encarregado de Enfermaria no Emprega Campinas./ a> É
100% grátis!

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Prestadora de Serviços em Ginastica Laboral está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas de Ginastica Laboral em empresas.
Requisitos: Preferível Experiencia em Ginástica Laboral e Quick-Massage
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios:
Observações: Regime CLT Diária de viagem
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gisele para o email elabore@elaboreterapiapreventiva.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 10/10/2015.
Veja outras vagas de FISIOTERAPEUTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TEC. AUX. DE ENFERMAGEM / COSMÓPOLIS / SP / 1 VAGA(S)
Vidas Home Care está com 1 vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Realizar plantão assistência domiciliar em paciente de alta
complexidade, com VM, TQT, GTT, cuidados de enfermagem como banho, troca de
fralda, higiene intima, aspiração traqueal, mudança de decúbito, cuidados com
ventilação mecânica, medicação conforme prescrição médica, verificação dos Sinais
Vitais
Requisitos: Coren ativo. Residir na cidade de Cosmópolis.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rosiane para o email selecao.campinas@vidashomecare.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 05/08/2015.
Veja outras vagas de Téc. Aux. de enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FARMACEUTICO RT / SUMARÉ/ SP / 2 VAGA(S)
REDE DE DROGARIAS está com 2 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: SER RESPONSAVEL PELO SETOR
Requisitos: APLICAÇÃO DE INJETAVEIS/VENDAS DE GENERICOS E SIMILARES/ ,
TRANSFERENCIA DE SNGP. BOM RELACIONAMENTO COM GRUPO. TER
EXPERIENCIA EM DROGARIAS .
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: CESTA BASICA APOS CONTRAÇÃO/COMISSÕES DE 5% DE GENERICO E
SIMILAR
Observações: APENAS SERÃO ACEITOS CURRICULUM DE FARMACEUTICOS COM
CRF ATIVO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GLÁUCIA para o email glaucia.drogaria@hotmail.com com a sigla FARMA RT no campo assunto até o
dia 15/08/2015.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO RT no Emprega Campinas. É 100% grátis!

DERMATOLOGISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
VALMARI ESTÉTICA - CLINICA DE ESTETICA INTEGRADA QUE OFERECE TODOS OS
TRATAMENTOS FACIAIS E CORPORAIS, INCLUSIVE COM APARELHOS ESTETICO
está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Consultas indicação de tratamentos aplicação de aparelhos
estéticos
Requisitos: Formação completa - dermatologista Experiencia anterior
Salário: a combinar
Benefícios: salario/ comissão
Observações: Horário de trabalho a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o email campinas@valmari.com.br com a sigla DERMATO no campo assunto até o dia
15/08/2015.
Veja outras vagas de DERMATOLOGISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ

Salário: R$2.360,00
Local de Trabalho: LARGO DO MACHADO
Escala de Trabalho: 6X1
Horário de Trabalho: 14:40 h às 22:00 h
Folgas aos domingos e feriados
Benefícios: Vale Transporte + Alimentação no Local + Assistência Médica e
Odontológica + Kit Material Escolar + Kit Enxoval + Cartão Multicheque +
Oportunidade de Crescimento + Chances de Crescimento na Empresa +
Participação nos Lucros
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-154122.aspx

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / SÃO PAULO / SP / 2 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 2 vaga(s) em aberto para SÃO PAULO / SP.
Responsabilidades: ESCALA 12X36 COM FOLGAS SEMANAIS, TER
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR FINAL DE SEMANA.
Requisitos: EXPERIENCIA 3 ANOS NA CARTEIRA PROFISSIONAL COMO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
Salário: R$ 944,46
Benefícios: A COMBINAR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JULIANA para o email juliana.viana@medicservices.com.br com a sigla TECNICOEMF no campo
assunto até o dia 10/08/2015.
Veja outras vagas de TÉCNICO DE ENFERMAGEM no Emprega Campinas. É 100%
grátis! /p>

Técnico de Enfermagem – Acolhimento Obstétrico
Hospital de grande porte na zona oeste/RJ. Contrata para o seu quadro efetivo
técnico de Enfermagem
Escala: 12X60
Benefícios: VT e Alimentação no Local ( Café da Manhã e Almoço ou Lanche da
Tarde e Janta)
Experiências requeridas:

Vivência de no mínimo seis meses no setor de acolhimento obstétrico.
Interessados deverão encaminhar o currículo no corpo do e-mail para:
grupotalentorh@yahoo.com.br, com o assunto: Acolhimento Obstétrico.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programador (a) PHP
Código da vaga: k2700-9
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/05/2015
Previsão de encerramento: 11/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Hb7KEb

Programador (a) Java
Código da vaga: k865-49
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/05/2015
Previsão de encerramento: 11/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1HdVo0W

Desenvolvedor (a) Java
Código da vaga: k865-50
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias

Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/05/2015
Previsão de encerramento: 11/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Hb7KEf

Suporte Técnico em Informática
Código da vaga: k865-51
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/05/2015
Previsão de encerramento: 11/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Hb7KEg

IMPLEMENTADOR DE SOFTWARE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
MHA SISTEMAS, empresa de tecnologia no segmento logístico, contrata
profissionais da área de implementação de software para logística. Está com 2
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Programar o sistema de gestão desenvolvido pela empresa.
Acompanhar e gerenciar os cronogramas de projetos junto aos clientes.
Acompanhar os cronogramas de projetos junto à equipe interna de
desenvolvimento.
Requisitos: Conhecimento em plataforma dot NET, C#, ASP dot NET e
conhecimento em banco de dados Oracle e SQL.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Observações: Desejável ter experiência com implementação de software, ter
conhecimento em tecnologia e ter disponibilidade para viagens.

Os interessados deverão encaminhar o currículo ao s cuidados de Carina Ferreira
para o e-mail rh@mhasistemas.com.br com a sigla Implementador no campo
assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Implementador de Software no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Suporte
Código da vaga: k77-1057
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 01/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GCZgTo

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1058
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 01/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVayNN

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1063
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação

Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 13/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JVkKiP

Analista de Implementação de Sistemas
Código da vaga: k479-611
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 08/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1fpmOFC

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1064
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Palhoça/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 13/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JVkLDb

LÍDER DE TESTES – PLENO (1 VAGA)
Determinar o ambiente de testes e ferramentas necessárias.
Modalidade de contratação: PJ.
Início: Imediato.
Tempo de projeto: 12 meses.
Local: Bela Cintra.
Descrição:
Trabalhar com equipes de aplicação (funcional), integração e arquitetura técnica
para planejar um ou mais dos seguintes testes: unitário, produto, performance,
UAT (aceite do usuário) e testes de arquitetura técnica e integração;
Determinar ambiente de testes e ferramentas necessárias;
Revisar ou definir os processos de acompanhamento de defeitos (identificação,
correção, reteste e migração);
Liderar a equipe de testes em todo o processo de planejamento e execução dos
testes para garantir que sejam executados dentro do prazo e orçamento;
Definir que todas as evidências ou resultados dos testes estejam acessíveis no
repositório (es. sharepoint, subversion ou diretório da rede) e sejam
compreensíveis;
Medir e monitorar o avanço durante a execução de cada teste para garantir que a
aplicação seja testada e validade de acordo com as expectativas de prazo e
qualidade;
Garantir que a equipe de testes siga os padrões de testes, abordagem e
metodologia de testes definidas;
Validar que os critérios de entrada e saída dos ciclos ou etapas de testes sejam
cumpridos.
Experiência:
Experiência metodologias de testes: Test Driven Development (TDD) e Test
Maturity Model (TMM);
Experiência em metodologia de desenvolvimento e ciclo de vida sistêmico;
Experiência em ferramentas MS-Office e Jira;
Conhecimentos:
Conhecimento V-Model.
Inglês Técnico
Formação acadêmica: Ensino superior em Tecnologia da Informação e afins.
INTERESSADOS, POR FAVOR, ENCAMINHAR O CURRÍCULO INFORMANDO
NO ASSUNTO O TÍTULO DA VAGA PARA: noeli.santos@victus.com.br

Analista Desenvolvedor PL/SQL – Forms e Reports (3 VAGAS)
Modalidade de Contratação: PJ.
Tempo do projeto: 12 meses.
Local: Bela Cintra – São Paulo.

Remuneração: A combinar.
Descrição:
Implementar a solução, construindo ou alterando o sistema baseado no desenho e
requisitos técnicos; Participar de revisões de código (peer review); Análise de
impacto das implementações; Identificar riscos associados com os elementos da
solução e manter o Líder de Projeto informado de quaisquer questões que possam
afetar outras áreas do projeto; Suportar as operações de "merge" e em transições
dos componentes da aplicação ou componentes da arquitetura técnica para os
testes; Corrigir os defeitos identificados nos testes; Documentar o código para
facilitar a manutenção; Atualizar corretamente os dados necessários nas
ferramentas de controle de configuração; Configurar, compilar e testar
unitariamente os componentes de sistema. Testar as rotinas / processos
construídos.
Imprescindível:
Lógica de programação; Desenvolvimento em Oracle Forms (6i, 10 g, 11 G);
Desenvolvimentos em Oracle Reports (6i, 10g, 11G); Desenvolvimento PL/SQL;
Desenvolvimentos Java (obrigatório se for 11G); Domínio de objetos chaves:
packages, procedures, functions, triggers e cursores; Conhecimento de melhores
práticas de desenvolvimento para grande volume de dados; Técnicas de
performance and tunning de aplicações; Conceitos de reuso; Banco de dados;
Scripts SQL; Metodologias de desenvolvimento e ciclo de vida sistêmico.
Formação acadêmica: Ensino Superior completo na área de TI.
Ferramentas: Jira, PVCs e Subversion.
Inglês Técnico.
INTERESSADOS, POR FAVOR, ENCAMINHAR O CURRÍCULO INFORMANDO
NO ASSUNTO O TÍTULO DA VAGA PARA: noeli.santos@victus.com.br

Técnico (a) de Informática
Código da vaga: k1408-30
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 01/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ95oW

Desenvolvedor (a) Java
Código da vaga: k2238-14
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/07/2015
Previsão de encerramento: 14/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LJ95Fs

Analista de Dados Trainee
(10 vagas)
Requisitos para a vaga:
Ensino superior completo ou cursando;
Experiência em análise de crédito;
Experiência em análise de documentos para detecção de fraude;
Habilidade no Pacote Office.
Principais atividades da vaga:
Análise de processos referentes ao Seguro DPVAT;
Análise de sinistros para liberação dos pagamentos;
Trabalhar nas filas de atendimento à fraude, e-mails e solicitações de análises
extras;
Monitorar possíveis casos de fraudes e notificar a gerência sobre as informações
obtidas nessas atividades
Será oferecido:
Salário de R$ 1.505,00 + VR (R$ 18,00 por dia) + Assistência Médica Unimed e VT.
Horário de Trabalho: De segunda a sexta de 8h30min até 18 horas.
Local de Trabalho: Centro do Rio
Interessados encaminhar currículos para rh3@personale.com.br colocando no título
Analista de Dados Trainee.

ASSISTENTE DE TI
Para a cidade de Lorena / SP
Superior Completo em Ciência da Computação; Vivência de no mínimo 06 meses
em empresa;
Experiência em Programação - Ênfase em PROGRESS;
Experiência em ERP- Desejável ênfase em DATASUL (EMS);
Residir entre Cruzeiro X Pinda;
Realizar suporte, manutenção e treinamento de usuários relacionados ao ERP e
programas customizados;
Elaborar relatórios auxiliares no Crystal Report e na linguagem de programação
Progress;
Auxiliar a implementação de novos programas e procedimentos no ERP;
Realizar e garantir a atualização de programas no ERP;
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assistentede-ti-81492.aspx

Assistente de Tecnologia da Informação
Código da vaga: k3422-80
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el42Oj

Analista de Sistemas
Código da vaga: k3422-81
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 22/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el42Om

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1078
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 28/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3ZC6

INTERNACIONAIS

As vagas abaixo se encontram no site www.vagas.com.br e deverão ser
acessadas da seguinte forma:
1 – clique em: acesso de candidatos;
2 – Em “digite as qualificações” escreva o Pais que consta na vaga;
3 – Clique em pesquisar.

Microbiologia (ANGOLA)
Código da vaga: v1202148
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Responsável por realizar a análise dos resultados de dados dos dias anteriores (não
ultrapassando às 72 horas);
Responsável pelo controle e gestão de estoque do material do departamento de
microbiologia, bem como do inventário mensal; Realizar a atualização dos ficheiros
em Excel dos resultados obtidos.
Depois de analisadas as amostras, realizar a contra análise, sempre que existe um
registo não conforme;
Realizar as visitas ao armazém e elaborar os relatórios das mesmas;
Responsável pela pesquisa e desenvolvimento da área de microbiologia;
Aceitar e cumprir rigorosamente as normas de Higiene e Segurança no Trabalho. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1202148/microbiologiaangola#sthash.2ErdCIba.dpuf
www.vagas.com.br

Mestre Cervejeiro (ANGOLA)
Código da vaga: v1202128
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 05 de Agosto de 2015
Elaborar e fazer cumprir o orçamento da sua área, custos fixos e variáveis
Elaborar, numa base mensal e anual, reportes de consumos de Matérias Primas,
Matérias Subsidiárias, Produtos Químicos e outros
Elaborar relatórios circunstanciados e justificativos da produção, com referência a
volumes de produção, quebras de volume e de extrato, consumos das matérias
primas, Matérias Subsidiárias, produtos Químicos e outros
Responsabilizar-se pelo cumprimento dos parâmetros de Qualidade previamente
definidos para o Processo e justificar os possíveis desvios, implementando as ações
mais adequadas para o seu atingimento - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1202128/mestre-cervejeiroangola#sthash.3NFVTIT1.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção (ANGOLA)
Código da vaga: v1201863

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Agosto de 2015
Responsabilizar-se pela elaboração do relatório semanal/mensal da produção
(volumes produzidos, quebras, índices de qualidade, etc).
Acompanhar, controlar e responsabilizar-se pela produção de cerveja, em particular
ao nível da gestão dos silos e processamento de cereais, fabrico e arrefecimento de
mosto, fermentação, filtração de cerveja, produto acabado, subprodutos, de acordo
com as normas e indicadores de produção e qualitativos, em vigor na empresa.
Assegurar e responsabilizar-se pelo envio do produto para o Enchimento, após
receber o resultado do Laboratório de Qualidade Programar e operacionalizar
corretamente o Auto-Controle da área da produção Solicitar ao Laboratório de
Qualidade as análises físico-químicas que sejam necessárias para a aferição do
processo produtivo, e devidamente explícitas no Manual da Produção. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201863/supervisor-de-producaoangola#sthash.kSpJGuW5.dpuf
www.vagas.com.br

Tesoureiro - ANGOLA
Código da vaga: v1207712
Nível hierárquico: Sênior
Local: Luanda / Luanda / AO
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
- Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no
controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas
e saídas de recursos do caixa.
- Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos, realizar
e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e
gerência.
- Preparação das previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
Buscamos um profissional com formação superior, com conhecimentos na área de
Tesouraria, envolvendo fluxo de caixa diário e relatórios gerenciais, e conhecimento
básico de matemática financeira.
Capacidade de interação com os clientes internos, flexibilidade e capacidade de
adaptação às mudanças e implementação de novos métodos e procedimentos de
trabalho, aliado à desenvoltura em negociações.
Perfil hands on, com boa comunicação entre níveis verticais e horizontais,
dinamismo e alta energia, completam o perfil.
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios atrativos, dentre eles:
- Salário: R$ 7.500,00

- Moradia em Luanda (Angola), carro da empresa, combustível, assistência médica,
refeição e passagem aérea duas vezes por ano para o Brasil.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1207712/tesoureiroangola#sthash.0lv9EBk2.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Condomínio Comercial - ANGOLA
Código da vaga: v1207716
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Data de expiração: 15 de Agosto de 2015
Reportando-se diretamente ao proprietário do condomínio, este profissional será
responsável por efetuar a administração e a gestão de diversas lojas locadas dentro
do condomínio, desenvolvendo os seguintes trabalhos;
- Administração e manutenção preventiva/ corretiva das lojas localizadas dentro do
condomínio comercial;
- Administração dos contratos de serviços dos locatários das lojas;
- Gestão dos funcionários do condomínio.
O perfil ideal para esta posição requer formação acadêmica em nível superior e
conhecimentos em administração de condomínios comerciais.
Este profissional deve demonstrar proatividade, trabalho em equipe, senso de
urgência, comprometimento e bom relacionamento interpessoal.
A empresa oferece remuneração de R$ 12.500,00 e benefícios atrativos, dentre
eles:
- Moradia mobiliada em Luanda (Angola), carro da empresa, combustível,
assistência médica, refeição e passagem aérea duas vezes por ano para o Brasil. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1207716/gestor-de-condominiocomercial-angola#sthash.xZkP9rx8.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

Entre os dias 22 de junho de 2015 e 13 de agosto de 2015, a Diretoria de
Ensino da Marinha (DEnsM) recebe as inscrições para o Concurso Público

destinado à admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de
Praças (CP-CAP) de 2015.
As 165 oportunidades estão distribuídas entre as especialidades de Contabilidade
(14), Estatística (2), Gráfica (10), Marcenaria (10), Mecânica (30), Metalurgia (40),
Meteorologia (10), Motores (40), Processamento de Dados (7) e Química (2).
O curso ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de
Janeiro - RJ (Avenida Brasil, nº 10.946, Penha), durante 17 semanas, com início
previsto para agosto de 2016.
Podem concorrer os profissionais formados em nível técnico, na área
correspondente à vaga pleiteada. Os pedidos de participação serão recebidos pelo
site www.ensino.mar.mil.br, ou nas Organizações Responsáveis pela Divulgação
(ORDI) do Rio de Janeiro - RJ, Vila Velha - ES, Salvador - BA, Natal - RN, Olinda PE, Fortaleza - CE, Belém - PA, São Luís - MA, Rio Grande - RS, Porto Alegre - RS,
Florianópolis - SC, Ladário - MS, Brasília - DF, São Paulo - SP, Manaus - AM e
Santos - SP.
Dentre às etapas avaliativas, constam Provas Escrita e de Redação, Inspeção de
Saúde (IS) e Teste de Aptidão Física (TAF), além do Curso de Formação. Após a
conclusão deste, o candidato será nomeado Cabo do CAP.

Por meio de um Concurso Público, o Departamento de Educação e Cultura
do Exército, vai admitir novos profissionais para o Curso de Formação de Oficiais
de o Quadro Complementar em 2016.
Ao todo serão selecionados 63 candidatos, e as vagas estão distribuídas nas áreas
de Administração (cinco vagas); Assistência Social (quatro vagas); Ciências
Contábeis (cinco vagas); Direito (10 vagas); Enfermagem (15 vagas); Fisioterapia
(quatro vagas); Fonoaudiologia (duas vagas); Informática (10 vagas); Nutrição
(duas vagas); Psicologia (duas vagas); Terapia Ocupacional (duas vagas); e
Veterinária (duas vagas).
Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do site www.cms.ensino.eb.br,
até às 15h do dia 7 de agosto de 2015, considerando o horário oficial de Brasília DF. A taxa é de R$ 120,00 e deve ser paga via boleto bancário.
Todos os inscritos neste concurso serão avaliados por meio de Exame Intelectual,
Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, Verificação Documental e Preliminar,
e Revisão Médica e Comprovação dos Requisitos para Matrícula.
Dentre os requisitos exigidos para concorrer estão à conclusão do curso de
graduação na área de atuação, registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador
da profissão, quando existir e ter, no máximo, 36 anos referenciado a 31 de
dezembro do ano de sua matrícula.
Após a conclusão do curso, o profissional será nomeado Oficial de o Quadro
Complementar. Confira outras informações sobre esta oportunidade no edital
completo disponível em nosso site.

O Departamento de Educação e Cultura do Exército divulgou a realização do
Concurso Público para matrícula no Estágio de Instrução e Adaptação do Quadro de
Capelães Militares em 2016.
Esta oportunidade visa contratar quatro profissionais para o credo religioso na
função de Capelão Católico (três vagas); e Capelão Evangélico (uma vaga).
O Estágio será desenvolvido em três períodos, que vão ocorrer na Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN), Escola de Sargentos das Armas (Essa) e Exército da
Guarnição de Brasília.
As inscrições devem ser feitas até às 15h do dia 7 de agosto de 2015 (considerando
o horário oficial de Brasília - DF), por meio do site www.esfcex.ensino.eb.br,
mediante o recolhimento da taxa de R$ 120,00, via boleto bancário.
Os inscritos serão submetidos à realização das seguintes etapas: Exame
Intelectual, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, Verificação Instrumental
Preliminar; e Revisão Médica e Comprovação dos Requisitos para Matrícula.
Para concorrer é preciso ter concluído o Curso de Formação Teológica Regular de
nível superior e dentre outros requisitos ter, no mínimo 30 e no máximo 40 anos de
idade, completados até a data do término do EIA/ QCM.
Os novos profissionais serão declarados como Aspirante-a-Oficial Capelão Militar do
Exército Brasileiro, e atuarão conforme o número de vagas fixado pelo EME, de
acordo com a sua distribuição pelos credos religiosos, nas unidades descritas no
anexo disponível no edital de abertura, que pode ser conferido em nosso site.

A Escola de Saúde do Exército realiza Concurso para Cursos de Formação de
Oficiais do Serviço de Saúde do Exército (CFO/ SAU) com admissão e matrícula em
2016.
São 122 vagas, distribuídas entre as funções e especialidades relacionadas a
seguir:
Oficiais Médicos: Anestesiologia (5), Cancerologia (3), Cardiologia (10), Cirurgia
Cardiovascular (2), Clínica Geral (10), Cirurgia Vascular (3), Clínica Médica (5),
Endoscopia Digestiva (2), Ginecologia e Obstetrícia (8), Hematologia e Hemoterapia
(2), Infectologia (2), Medicina Intensiva (5), Medicina Legal (2), Medicina Nuclear
(1), Nefrologia (2), Neurocirurgia (2), Neurologia (3), Oftalmologia (2), Ortopedia/
Traumatologia (8), Otorrinolaringologia (2), Patologia (2), Pediatria (8), Psiquiatria
(2), Radiologia (2), Sem Especialidade (15) e Urologia (2);
Oficiais Farmacêuticos: Farmácia (4);
Oficiais Dentistas: Cirurgia Bucomaxilofacial (1), Dentística Restauradora (2),
Endodontia (1), Odontopediatria (1), Ortodontia (1), Periodontia (1) e Prótese
Dentária (1).
Podem se candidatar aqueles que tiverem até 36 anos de idade no ano da
matrícula, nível Superior na área ou subárea que abrange o Concurso, bem como
curso referente a uma das especialidades ou habilitações, entre outros requisitos.

Para participar, você deve acessar o site www.essex.ensino.eb.br onde está o
modelo do requerimento a ser dirigido ao Comandante da Escola de Saúde do
Exército, imprimir e colar sua foto, e enviar junto com os demais documentos e
comprovante de pagamento da taxa de R$ 130,00 (GRU), entre os dias 6 de julho
de 2015 e 4 de agosto de 2015.
Esteja preparado para as etapas deste Concurso, que estão definidas como exame
intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, e revisão médica e
comprovação dos requisitos biográficos exigidos.
Na relação das Guarnições de Exame, das Organizações Militares Sedes de Exame
(OMSE) e locais para a realização do exame intelectual, constam as cidades de Rio
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Santa Maria
(RS), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC),
Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE),
Brasília (DF e Manaus (AM).
O presente Concurso de Admissão terá validade apenas para o ano ao qual se
referir à inscrição, iniciando-se a partir da data de publicação deste Edital de
abertura e encerrando-se na data de matrícula.

Com salários iniciais entre R$ 1.057,36 e R$ 4.656,67, a Liquigás
Distribuidora realiza Processo Seletivo.
O objetivo é o preenchimento de 145 vagas, distribuídas em 44 diferentes
localidades de trabalho.
As oportunidades ofertadas e as respectivas funções e escolaridade estão
relacionadas no quadro abaixo, confira:
Nível Fundamental: Ajudante de Carga e Descarga (13), Oficial de Produção I (20);
Nível Médio: Ajudante de Motorista Granel I (9), Assistente Administrativo I (38),
Motorista de Caminhão Granel I (8), Oficial de Manutenção I para áreas de Elétrica,
Eletrônica e Mecânica (25), Técnico de Instalações I (3), Técnico de Segurança do
Trabalho I (3);
Nível Superior: Engenheiro Júnior - Mecânica (1), Profissional de Vendas Júnior
(15), Profissional Júnior para áreas de Administração (2), Ciências Contábeis (2),
Ciências Econômicas (2), Comunicação Social (1), Direito (1) e Tecnologia da
Informação/ Análise de Infraestrutura (2).
Entre outros benefícios, são oferecidos vale gás, ticket refeição ou refeitório no
local, ticket alimentação, assistência médica, vale transporte, convênio farmácia e
odontológico, por exemplo.
No total de vagas estão adicionadas as oportunidades para candidatos negros e
também para pessoas com necessidades especiais. Há ainda outras 4.480 vaga por
meio da formação de cadastro reserva.
Os candidatos tem possibilidade de trabalhar nas cidades de Ponta Grossa (PR),
Ipojuca - Suape (PE), Duque de Caxias (RJ), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS),
Passo Fundo (RS), Joinville (SC), São José (SC), Barueri (SP), Mauá - Capuava
(SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP),

São Francisco do Conde - Mataripe (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia
(GO), São Luís (MA), Cuiabá (MT), Betim (MG), Belém (PA), Araucária (PQ),
Cascavel (PR), Pelotas (RS), Paulínia (SP), Gurupi (TO), Itajaí (SC), Macapá (AP),
Jequié (BA), São Francisco do Conde - Mataripe (BA), Campo Grande (MS),
Governador Valadares (MG), Itaobim (MG), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG),
Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Teresina (PI), Macaé (RJ), Natal (RN), Santa
Maria (RS), Barueri (SP), Grande São Paulo (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), São
José do Rio Preto (SP), Recife - Cabo de Santo Agostinho (PE), Bauru (SP).
Para participar, você deve se inscrever no site da organizadora Cesgranrio
(www.cesgranrio.org.br) entre os dias 15 de julho de 2015 e 10 de agosto de 2015,
e efetuar o pagamento da taxa de R$ 35,00, R$ 45,00 ou R$ 65,00, via boleto.
No dia 20 de setembro de 2015 está prevista a aplicação de uma prova objetiva,
mas há ainda prova de capacitação física quando for o caso, nos dias 7 e 8 de
novembro de 2015.
As cidades que podem ser locais de realização das provas são Ponta Grossa (PR),
Ipojuca - Suape (PE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Passo
Fundo (RS), Joinville (SC), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP),
São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), São Francisco do Conde Mataripe (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), São Luís (MA), Cuiabá
(MT), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Curitiba (PR), Cascavel (PR), Macaé (RJ),
Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Paulínia (SP), Gurupi (TO), Itajaí (SC), Macapá
(AP), Jequié (BA), Governador Valadares (MG), Itaobim (MG), Montes Claros (MG),
Uberlândia (MG), Londrina (PR), Teresina (PI), Santa Maria (RS), Santos (SP),
Aracaju (SE), Bauru (SP), Natal (RN), Maceió (AL), Campo Grande (MS) e Palmas
(TO).
O resultado final deve ser divulgado na data provável de 1º de dezembro de 2015,
e a validade deste certame é de seis meses. Confira o edital completo disponível
em nosso site com mais informações.

O Concurso anunciado na sexta-feira pela BB Tecnologia teve o edital
oficial publicado hoje, 13. Com um total de 300 vagas mais a formação de
Cadastro Reserva, estão oficialmente abertas as inscrições para
profissionais de níveis médio e superior que desejam atuar junto à Cobra
Tecnologia S.A.
Se você possui nível superior saiba que as oportunidades estão distribuídas no
cargo de Analista de Operações, nos perfis: Desenvolvimento - Mainframe (40);
Desenvolvimento - Mobile (25); Desenvolvimento - ERP (10); Desenvolvimento Plataforma Baixa (32); Requisitos e Testes de Software (31);
Modelagem/Administração Banco Dados (08); Infraestrutura e Sistema Operacional
(10); Redes, Telecom e Segurança (08); Processos de TI (13).

Já na função de Técnico Administrativo será formado cadastro reserva de
profissionais. E para Técnico de Operações - Equipamentos há 123 vagas e também
formação de cadastro reserva.
As jornadas de trabalho são todas de 40h semanais, com salários de R$ 1.470,44
para Técnicos Administrativo, R$ 1.737,78 para Técnico de Operações e R$
3.823,12 para Analista de Operações. Além disso, os contratados terão direito a
auxílio refeição e alimentação de R$ 849,36, auxílio creche, vale-transporte, plano
de saúde e reembolsos medicamento, odontológico e oftalmológico.
Podem participar candidatos com formação em nível médio/ técnico e superior que
realizem inscrição a partir das 18h do dia 13 de julho de 2015 a 06 de agosto de
2015, pelo site www.quadrix.org.br. As taxas variam de acordo com o cargo
escolhido podendo ser de R$ 26,50, R$ 28,50 ou R$ 38,50 e devem ser pagas por
meio de boleto bancário.
Serão aplicadas Provas Objetivas, Avaliação de Títulos (apenas para cargos de nível
superior); Entrega de documentos para verificação e Exame Médico préadmissional. A previsão é de que as Provas Objetivas sejam realizadas em dois
dias, sendo 23 de agosto de 2015, para candidatos de nível superior e 06 de
setembro para cargos de nível médio.
Como local de trabalho há as Unidades de: Alegrete (RS); Alfenas (MG); Almeirim
(AP); Almenara (MG); Alta Floresta (MT); Altamira (PA); Ananás (TO); Anápolis
Angicos (RN); Angra dos Reis (RJ); Apucarana (PR); Aracaju (SE); Aracati (CE);
Araçatuba (SP); Araçuaí (MG); Araguaína (TO); Arapiraca (AL); Araranguá (SC);
Araraquara (SP); Araruama (RJ); Arcoverde (PE); Ariquemes (RO); Avaré (SP);
Bacabal (MA); Bagé (RS); Balsas (MA); Barbacena (MG); Barcarena (PA); Barra do
Garças (MT); Barreiras (BA); Barreirinhas (MA); Barueri (SP); Baturité (CE); Bauru
(SP); Bela Cruz (CE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Bento Gonçalves (RS);
Blumenau (SC); Boa Vista (RR); Bom Jesus (PI); Bom Jesus da Lapa (BA); Brasília
(DF); Breves (PA); Cabo Frio (RJ); Cáceres (MT); Cachoeiro de Itapemirim (ES);
Cacoal (RO); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Campo
Grande (MS); Campo Mourão (PR); Campos Belos (GO); Campos dos Goytacazes
(RJ); Canoinhas (SC); Canto do Buriti (PI); Capanema (PA); Caraguatatuba (SP);
Carauari (AM); Carnaíba (PE); Caruaru (PE); Cascavel (PR); Castanhal (PA);
Cataguases (MG); Caxias (MA); Caxias do Sul (RS); Ceres (MT); Chapadão do Sul
(MS); Chapadinha (MA); Chapecó (SC); Cianorte (PR); Cidade de Goiás (GO); Coari
(AM); Colatina (ES); Colíder (MT); Confresa (MT); Cornélio Procópio (PR); Corumbá
(MS); Coxim (MS); Crateús (CE); Crato (CE); Criciúma (SC); Cruz Alta (RS);
Cruzeiro do Sul (AC); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Currais Novos (RN); Divinópolis
(MG); Dourados (MS); Eirunepe (AM); Erechim (RS); Esperantina (PI); Eunápolis
(BA); Feira de Santana (BA); Floriano (PI); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz
do Iguaçu (PR); Franca (SP); Francisco Beltrão (PR); Frederico Westphalen (RS);
Garanhuns (PE); Goiana (PE); Goiânia (GO); Governador Valadares (MG); Gravatá
(PE); Guanambi (BA); Guanhães (MG); Guarabira (PB); Guaraciaba do Norte (CE);
Guaraí (TO); Guarapari (ES); Guarapuava (PR); Guaratinguetá (SP); Gurupí (TO);
Ibaiti (PR); Igarapé-Miri (PA); Iguatú (CE); Imperatriz (MA); Ipatinga (MG); Iporá
(GO); Irecê (BA); Itabaiana (SE); Itabuna (BA); Itacoatiara (AM); Itaituba (PA);
Itajaí (SC); Itapecuru Mirim (MA); Itaperuna (RJ); Itapipoca (CE); Itumbiara (GO);
Ivaiporã (PR); Jacobina (BA); Janaúba (MG); Jardim (MS); Jataí (GO); Jaú (SP);
Jequié (BA); Ji-Paraná (RO); Joaçaba (SC); João Monlevade (MG); João Pessoa

(PB); Joinville (SC); Juazeiro do Norte (CE); Juína (MT); Juiz de Fora (MG); Jundiaí
(SP); Lages (SC); Lajeado (RS); Laranjal do Jari (AP); Limoeiro (PE); Limoeiro do
Norte (CE); Linhares (ES); Londrina (PR); Lucas do Rio Verde (MT); Macaé (RJ);
Macapá (AP); Maceió (AL); Manaus (AM); Manhuaçu (MG); Manicore (AM); Marabá
(PA); Maragogi (AL); Maricá (RJ); Marilia (SP); Maringá (PR); Mococa (SP); Montes
Claros (MG); Mossoró (RN); Natal (RN); Niterói (RJ); Nova Friburgo (RJ); Nova
Russas (ES); Nova Venécia (ES); Novo Progresso (PA); Oeiras (PI); Oiapoque (PA);
Oriximiná (PA); Orleans (SC); Ouro Preto (MG); Pacaraima (RR); Palmas (TO);
Paragominas (PA); Paraiso do Tocantins (TO); Paranavaí (PR); Parauapebas (PA);
Parintins (AM); Parnaíba (PI); Passo Fundo (RS); Passos (MG); Pato Branco (PR);
Patos (PB); Patos de Minas (MG); Pau dos Ferros (RN); Paulo Afonso (BA); Pelotas
(RS); Petrolina (PE); Petrópolis (RJ); Picos (PI); Pinheiro (MA); Piripiri (PI); Poços
de Caldas (MG); Ponta Grossa (PR); Pontes e Lacerda (MT); Porangatu (GO); Porto
Alegre (RS); Porto Velho (RO); Posse (GO); Pouso Alegre (MG); Presidente Dutra
(MA); Presidente Prudente (SP); Primavera do Leste (MT); Quirinópolis (GO);
Quixadá (CE); Recife (PE); Redenção (PA); Ribeira do Pombal (BA); Ribeirão (PE);
Ribeirão Cascalheira (MT); Ribeirão Preto (SP); Rio Branco (AC); Rio de Janeiro
(RJ); Rio do Sul (SC); Rio Verde (GO); Rondonópolis (MT); Rorainópolis (RR);
Rosário (MA); Salgueiro (PE); Salvador (BA); Santa Cruz do Sul (RS); Santa Inês
(MA); Santa Maria (RS); Santa Rosa (RS); Santana do Ipanema (AL); Santana do
Livramento (RS); Santarém (PA); Santo Ângelo (RS); Santo Antônio de Jesus (BA);
Santos (SP); São Bernardo do Campo (SP); São Carlos (SP); São Gabriel da
Cachoeira (AM); São Jose de Uba (RJ); São Jose do Rio Preto (SP); São José dos
Campos (SP); São Lourenço (MG); São Luis (MA); São Miguel D'Oeste (SC); São
Paulo (SP); São Sebastião do Paraíso (MG); SEABRA (BA); Serra Talhada (PE);
Serrinha (BA); Sete Lagoas (MG); Sinop (MT); Sobral (CE); Sorocaba (SP); Sousa
(PB); Tabatinga (AM); Tailândia (PA); Tangará da Serra (MT); Tefé (AM); Teixeira
de Freitas (BA); Teófilo Otoni (MG); Teresina (PI); Três Lagoas (MS); Tubarão
(SC); Tucurui (PA); Uberaba (MG); Uberlândia (MG); Umirim (CE); Umuarama
(PR); Unaí (MG); União da Vitória (PR); União dos Palmares (AL); Uruçui (PI);
Varginha (MG); Videira (SC); Vilhena (RO); Vitória (ES); Vitória da Conquista (BA);
Volta Redonda (RJ); Xinguará (PA).
Este concurso é válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a
contar da data da homologação.
Para obter mais informações acesse o edital completo disponível em nosso site para
consulta.

A Escola de Administração Fazendária (ESAF), juntamente com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Superior da Advocacia-Geral
da União recebem inscrições para o Concurso Público que oferece 150 vagas no
cargo de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria.
A função oferece salário de R$ 17.330,33, considerando às 40 horas semanais de
exercício e a formação em Direito, além do registro na OAB e os dois anos de
prática forense.

O período de inscrição preliminar ocorre de 20 de julho de 2015 a 10 de agosto de
2015, pelo site www.esaf.fazenda.gov.br. Nessa etapa é preciso efetuar o
recolhimento da taxa no valor de R$ 195,00, por boleto na rede bancária.
Para classificar os participantes serão aplicadas Provas Objetiva Discursiva, Oral e
de Títulos, baseadas nos temas de Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito
Financeiro e Econômico; Direito Administrativo; Direito Internacional Público;
Direito Empresarial; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Penal e Processual
Penal; Direito do Trabalho e Processual do Trabalho; ou Direito da Seguridade
Social. Outra fase que compõe esse certame é a Sindicância da Vida Pregressa.
Só após o resultado final da prova objetiva, é que os candidatos aprovados na
etapa poderão realizar a inscrição definitiva, mediante o envio da documentação
exigida para a ESAF, no seguinte endereço: Rodovia DF 001, Km 27,4, Setor de
Habitações Individuais Sul, Lago Sul, CEP 71.686-900, Brasília - DF.
O resultado final deste concurso terá validade de um ano, contado da data de sua
homologação, com possibilidade de ser prorrogado.
Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura completo, onde consta o
conteúdo programático sugerido para as provas. O arquivo está disponível em
nosso site.

O valor de R$ 17.330,33 é o salário do Concurso Público da AdvocaciaGeral da União (AGU), para contratar Advogados da União de 2ª Categoria.
São 84 vagas, sendo cinco delas reservadas aos candidatos com necessidades
especiais.
Podem participar aqueles que possuem diploma de nível superior em Direito,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil.
A distribuição dos cargos vagos nas unidades de lotação será publicada em ato
específico até a data da convocação dos aprovados para a escolha de vaga, nas
quais as jornadas de trabalho serão de 40 horas por semana.
Faça a sua pré-inscrição a partir das 10h do dia 24 de julho de 2015 até o dia 17 de
agosto de 2015, no site da Cespe (www.cespe.unb.br), mediante pagamento da
taxa de R$ 195,00, via GRU.
Este Concurso consiste de prova objetiva, prevista para o dia 11 de outubro de
2015, inscrição definitiva e sindicância de vida pregressa a serem realizada em 26
capitais dos Estados e no Distrito Federal. Outras etapas estão definidas como
prova discursiva e oral, e avaliação de títulos.
A inscrição definitiva será requerida somente aos candidatos aprovados em etapas
anteriores, e outros requisitos devem ser atendidos, como a comprovação de dois
anos de prática forense, por exemplo.

Com validade de um ano, existe a possibilidade deste Concurso Público ser
prorrogado por igual período. Para obter mais informações você deve consultar o
edital completo disponível em nosso site.

Entre os dias 22 de julho de 2015 e 20 de agosto de 2015, a Diretoria de
Ensino da Marinha do Brasil recebe as inscrições do Concurso Público para
Ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais (CP-QC-CA/FN).
As 38 oportunidades estão distribuídas conforme as habilitações militares e áreas
de formação superior, descritas a seguir:
Quadro Complementar de Oficiais da Armada (QC-CA): Eletrônica/ Ciências
Náuticas (1), Eletrônica/ Engenharias de Computação, Controle e Automação,
Telecomunicações, Elétrica e Eletrônica (3), Máquinas/ Ciências Náuticas (1),
Máquinas/ Engenharias Aeronáutica, Ambiental e Sanitária, Civil, de Bioprocessos,
Cartográfica e de Agrimensura, Controle e Automação, Fortificação e Construção,
Materiais, Minas, Petróleo, Produção, Elétrica, Mecânica, Mecânica de Veículos
Militares, Metalúrgica, Naval, Nuclear e Química (5), Sistema de Armas/ Ciências
Náuticas (1) e Sistemas de Armas/ Engenharias de Computação, Controle e
Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica de Armamentos e de Telecomunicações
(3);
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN): Eletrônica/
Engenharias de Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica e de
Telecomunicações (7); Máquinas/ Engenharias Aeronáutica Ambiental e Sanitária,
Civil, Bioprocessos, Cartográfica e de Agrimensura, Controle e Automação,
Fortificação e Construção, Materiais, Minas, Petróleo, Produção, Elétrica, Mecânica,
Mecânica de Veículos Militares, Metalúrgica, Naval, Nuclear e Química (10);
Sistemas de Armas/ Engenharias de Computação, Controle e Automação, Elétrica,
Eletrônica, Mecânica de Armamentos e de Telecomunicações (3); e Educação Física
(4).
Os pedidos de participação serão recebidos pelo site
www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou em uma das Organizações Responsáveis
pela Divulgação (ORDI), localizadas no Rio de Janeiro - RJ; Vila Velha - ES;
Salvador - BA; Natal - RN; Olinda - PE; Fortaleza - CE; Belém - PA; São Luís - MA;
Rio Grande - RS; Porto Alegre - RS; Florianópolis - SC; Ladário - MS; Brasília - DF;
São Paulo - SP; Manaus - AM; e Cuiabá - MT.
Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa de R$ 55,00, por boleto em
qualquer agência bancária.
Dentre os métodos de avaliação, constam Prova Escrita/ Redação, Inspeção de
Saúde e Teste de Aptidão Física (TAF). Para ajudar no seu preparo, em nosso site
há simulado e video aulas que podem ser acessados gratuitamente.

Foi publicado nesta terça-feira, 28, o edital oficial do Concurso Público que
o Tribunal de Contas da União, está realizando com o objetivo de preencher uma
vaga no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao TCU, com remuneração
de R$ 28.947,55.
Podem se inscrever profissionais que possuam diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de nível superior de bacharelado em Direto,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC) e que tenham, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada.
As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico da empresa organizadora
www.cespe.unb.br, a partir das 10h do dia 30 de julho de 2015 até às 23h59 do dia
28 de agosto de 2015. Não se esqueça de pagar a taxa de inscrição no valor de R$
280,00.
Sob organização da Cespe/UnB, este Concurso é composto de Provas Objetiva
Discursivas, Oral, Avaliação de Títulos, e Exame de Higidez Física e Mental. Todas
as etapas e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência
serão realizadas na cidade de Brasília - DF. A previsão é de que a primeira prova
seja realizada no dia 4 de outubro de 2015.
Em nosso site é possível conferir o edital completo com o conteúdo programático
exigido e adquirir as apostilas digitais para auxiliar no estudo, bem como assistir
video aulas e realizar simulados.
A validade deste Concurso é de dois anos contados a partir da data de publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.

Na edição do Diário Oficial da União dessa quinta-feira (23), o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) anunciou a abertura de Concurso Público para o
provimento de vagas e a formação de cadastro reserva, nos cargos de Analista
Judiciário e Técnico Judiciário.
Para o preenchimento dessas funções, o órgão não promovia certame desde 2012.
Ao todo estão disponibilizadas 65 oportunidades imediatas, considerando o
quantitativo reservado para pessoas com necessidades especiais e pessoas negras.
As áreas vinculadas a cada cargo podem ser conferidas a seguir:
Analista Judiciário: Administrativa (12), Administrativa - Especialidade: Segurança
(3) e de Apoio Especializado: Análise de Sistemas de Informação (3), Arquitetura
(1), Arquivologia (1), Comunicação Social (2), Contadoria (5), Engenharia Civil (1),
Engenharia Elétrica (1), Fisioterapia (2), Medicina - Pediatria (2), Pedagogia (2),
Serviço Social (1) e de Suporte em Tecnologia da Informação (5);
Técnico Judiciário: Administrativa (15) e Apoio Especializado - Especialidades:
Saúde Bucal (3) e Tecnologia da Informação (6).
A remuneração mensal é de R$ 5.365,92 para as funções técnicas e de R$ 8.803,97
para os cargos de analista, considerando as jornadas de 20h, 30h ou 40 horas
semanais. Podem concorrer, aqueles que possuírem formação de níveis médio,
técnico ou superior.

O prazo de inscrição tem início às 10h do dia 30 de julho de 2015 e segue até às
23h59 de 19 de agosto de 2015, pelo site da organizadora (ainda não liberado)
www.cespe.unb.br. Nessa etapa é preciso que os participantes efetuem o
pagamento das taxas de R$ 70,00 ou R$ 100,00, por GRU na rede bancária.
A etapa de classificação dos inscritos é composta por Provas Objetiva e Discursiva,
além de Teste de Aptidão Física, conforme o método adotado por cada cargo. Os
exames teóricos serão aplicados na data prevista de 27 de setembro de 2015.
Para iniciar os estudos ou ainda intensificar sua preparação, disponibilizamos
apostilas digitais elaboradas conforme as sugestões do conteúdo programático do
edital.
O resultado final desse Concurso Público do STJ será válido por um ano,
prorrogável por igual período.

No endereço: http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
Encontra-se a tabela abaixo

Concursos Públicos Abertos: mais de 29.827 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul

Órgão
União Advogado

Vagas
84

Órgão

Vagas

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Marinha do BrasilNível Superior

38

Nacional Procurador

150

Justiça Níveis Médio e Superior

65

Brasil Sargento

288

Aeronáutica do Brasil Nível Superior

112

Exército Brasileiro Pastor e Sacerdote
Exército Brasileiro Nível Superior

Quatro
63

Brasileiro Nível Superior

122

Marinha do BrasilNível Médio/Técnico

165

Marinha do BrasilNível Superior

100

União Procuradora

Um

Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Educação Nível Superior

316

Órgão

Vagas

CREF da 7ª Região Auxiliar financeiro e Técnico em informática

Dois

Hospitalar Médico

Um

União Procuradora

Um

UnB - Universidade de BrasíliaProfessor

31

Universidade de BrasíliaProfessor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Fungíveis Médio e Superior

435

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Penitenciária Vigilante
CristáliaTodos os níveis de escolaridade
Goiás Todos os níveis de escolaridade
Uruaçu Todos os níveis de escolaridade

1.625
22
Várias
40

Goiás Professor

Nove

Goiás Professor

Nove

Goiás Professor

Dois

Acreúna Todos os níveis de escolaridade

56

Órgão
Horizonte Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Alvorada do NorteTodos os níveis de escolaridade

Vagas
38
Várias

Goiás Gari

35

Caiapônia Nível Fundamental

13

Prefeitura de Cidade OcidentalTodos os níveis de escolaridade

488

Ocidentais Níveis Fundamental e Superior

142

Goiás Agente

Seis

Faina Todos os níveis de escolaridade

Várias

Itapuranga Todos os níveis de escolaridade

59

Rosa Todos os níveis de escolaridade

63

Prefeitura de Palmeiras de Goiás Todos os níveis de escolaridade

425

Descoberto Professor

244

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Câmara de TabaporãNíveis Médio e Superior

Quatro

Órgão

Vagas

GrossaTodos os níveis de escolaridade

157

Prefeitura de Glória d'Oeste Operador de retroescavadeira e Tratorista

Dois

Juscimeira Todos os níveis de escolaridade
Matupá Agente

53
Seis

Xavantina Todos os níveis de escolaridade

10

Branca Todos os níveis de escolaridade

93

Leste Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santo Afonso Todos os níveis de escolaridade
Confresa Todos os níveis de escolaridade
GrossaTodos os níveis de escolaridade
Grosso Professor

108
41
274
Várias
Sete

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Ivinhema Todos os níveis de escolaridade
IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul.

Nove

Quatro

Órgão

Vagas

IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do SulProfessor

Um

Sul Estagiário

45

Ministério Público do Mato Grosso do Sul Promotor de justiça substituto

15

Prefeitura de Ladário Nutricionista

Dois

Miranda Facilitador

Um

Oeste Todos os níveis de escolaridade

79

Prefeitura de SelvíriaCuidador de crianças e adolescentes

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Órgão
Macaúbas Todos os níveis de escolaridade

Vagas
190

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT 5ªEstagiário

60

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

17

UNEB - Universidade do Estado da Bahia Colaborador

50

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Fortaleza Nível Superior

43

Prefeitura de BarroquinhaTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de ItapajéAgente comunitário de saúde

116
57

Miraíma Todos os níveis de escolaridade

233

Benedito Todos os níveis de escolaridade

365

Unilab - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileiraProfessor
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfrobrasileiraProfessor
Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão

Quatro

Três

Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

MA Assistente e Contador

Cinco

IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Três

IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

11

Prefeitura de CajapióTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Esperantinópolis Todos os níveis de escolaridade
UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

108
66
Dois

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão
União Advogado
BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

Vagas
84
300

Paraíba Níveis Médio e Superior

Nove

Sociais Níveis Médio e Superior

Oito

Paraíba Bolsista e Professor
Mari Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São José de Caiana Todos os níveis de escolaridade

10
116
80

Órgão
UFCG - Universidade Federal de Campina GrandeProfessor
Paraíba Professor

Vagas
Oito
21

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Região Nível Médio/Técnico

Nove

Floresta Todos os níveis de escolaridade

424

Itaíba Todos os níveis de escolaridade

230

Pernambuco Níveis Médio e Superior

43

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor
UFRPE - Universidade Federal Rural de PernambucoProfessor

Quatro
18

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Órgão

Vagas

SantoTodos os níveis de escolaridade

61

Piauí Todos os níveis de escolaridade

26

Portelas Todos os níveis de escolaridade

35

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Norte Professor

Um

Norte Professor

75

TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª RegiãoJuiz substituto
Norte Professor

Dois
Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosEstagiários

Seis

Órgão
Sergipe Professor

Vagas
Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Bombeiros Oficiais

15

Militar Oficial

20

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Amapá Níveis Médio e Superior

75

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas

Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Adolescente Conselheiro

10

Borba Todos os níveis de escolaridade

740

Várzea Níveis Fundamental e Superior

Três

Olivença Todos os níveis de escolaridade

647

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Ananindeua Professor

350

Estado Procurador

20

Itaituba Agente e Agente de combate às endemias

95

Araguaia Todos os níveis de escolaridade
Xingu Todos os níveis de escolaridade
Pará Professor

128
Várias
32

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Sete

IPRAM de Espigão d Oeste Todos os níveis de escolaridade

Três

Buritis Nível Superior

Três

Oeste Todos os níveis de escolaridade

152

Teixeira Coordenador

Dois

Ji-Paraná Estagiário

28

Médici Todos os níveis de escolaridade

73

Rondônia Níveis Médio e Superior

153

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Órgão
Roraima Professor

Vagas
Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

União Advogado

84

Amazônia Níveis Médio e Superior

57

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Uníveis Médio e Superior

275

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins .

Um

Nacionais Níveis Médio e Superior

180

SESAU - Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins Nível Superior

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão
União Advogado
BB TecnologiaNíveis Médio e Superior
FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares Níveis Médio e
Superior
Aracruz Todos os níveis de escolaridade

Vagas
84
300

111

196

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Polícia Militar Cadete e Tenente da PM

120

Militar Soldado

1.590

Prefeitura de Belo Horizonte Professor

350

Horizonte assistente

300

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Especialistas em políticas públicas e gestão governamental

80

Caldas Nível Superior

25

Câmara de Belo Horizonte Níveis Médio e Superior

62

Serrana Todos os níveis de escolaridade

20

Perdigão Contador e Procurador

Dois

Rei Todos os níveis de escolaridade

12

Pardo Todos os níveis de escolaridade

14

Monlevade Conselheiro
Neves Níveis Médio e Superior

Quatro
562

Órgão

Vagas

Geral Professor

Um

Geral Professor

29

Itabira Todos os níveis de escolaridade

98

Açucena Todos os níveis de escolaridade
Alpinópolis Todos os níveis de escolaridade
Dutra Todos os níveis de escolaridade

113
50
219

Prefeitura de Bandeira do SulTodos os níveis de escolaridade

75

Horizonte Nível Superior

55

Horizonte Auditor e Engenheiro civil
Cajuru Todos os níveis de escolaridade

Quatro
95

Ipanema Todos os níveis de escolaridade

111

OuroTodos os níveis de escolaridade

146

Campos Todos os níveis de escolaridade

136

Santo Professor

12

Prefeitura de Fortuna de MinasTodos os níveis de escolaridade

89

Funilândia Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IguatamaNíveis Fundamental e Médio

155
18

Prefeitura de IguatamaTodos os níveis de escolaridade

105

Iturama Todos os níveis de escolaridade

537

Prefeitura de JaparaíbaAuxiliar em saúde bucal e Professor

Várias

Órgão

Vagas

Fora Nível Superior

Várias

Fora Nível Superior

Várias

Fora Farmacêutico

Várias

Leopoldina Médico

Um

Espanha Todos os níveis de escolaridade

137

Prefeitura de Maripá de MinasTodos os níveis de escolaridade

33

Prefeitura de MarliériaTodos os níveis de escolaridade

48

Paulo Agente

Um

Paulo Enfermeiro

Um

Minas Nível Superior

10

Prefeitura de Nacip RaydanTodos os níveis de escolaridade
Módica Agente

100
Várias

Prefeitura de Ouro Verde de MinasTodos os níveis de escolaridade

12

Pêntodos os níveis de escolaridade

83

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Órgão
NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos PesadosJovem aprendiz
SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor
IMÃ Engenheiro

Vagas
30
2.105
98

Seropédica Níveis Médio e Superior

202

Janeiro Medica e Professor

Cinco

Janeiro Níveis Médio e Superior

31

Fluminense Professor

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Medicina Todos os níveis de escolaridade

165

Medicina Todos os níveis de escolaridade

565

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDMTodos os
níveis de escolaridade
Funda Médico
Jordão Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Euclides da Cunha Paulista Níveis Médio e Superior

471

Três
18
Três

Órgão
Itupeva Técnico

Vagas
Um

CMDCA de Águas da Prata Conselheiro tutelar

Cinco

CMDCA de Campo Limpo Paulista Conselheiro tutelar

Cinco

Gália Conselheiro

10

Itaí Conselheiro

Cinco

Anastácio Conselheiro

Cinco

Conjunto Hospitalar do Manduque Medico neurocirurgião e Médico
pediatra
Bauru Nível Superior

Sete

Cinco

Paulo Professor

Quatro

Aramina Agente

Um

Auriflama Educador e Professor

Dois

Barueri Todos os níveis de escolaridade

27

Bauru Guarda

Dois

Bauru Auxiliar

Um

Bauru Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Bauru Professor

Várias

Campos Agentes

Um

Caieiras Médico

10

Cajamar Todos os níveis de escolaridade

48

Órgão

Vagas

Capivari Todos os níveis de escolaridade

48

Capivari Nível Fundamental

13

Charqueada Todos os níveis de escolaridade

12

Charqueada Agente

Um

Chavantes Estagiário

Várias

Macedo Todos os níveis de escolaridade

Oito

Cruzeiro Todos os níveis de escolaridade

16

Diadema Todos os níveis de escolaridade

211

Reis Professor
Artes Nível Superior
Monteiro Níveis Fundamental e Superior
Garça Níveis Médio e Superior
Iguape Níveis Fundamental e Superior
Itanhaém Professor
Prefeitura de ItaririEstagiário
Jaguariúna Níveis Médio e Superior

Várias
17
Cinco
10
154
Várias
Três
49

Louveira Todos os níveis de escolaridade

109

Manduri Dentista e Engenheiro civil

Dois

Mirandópolis Níveis Fundamental e Superior
Prefeitura de NuporangaTodos os níveis de escolaridade

Quatro
39

Órgão

Vagas

Piedade Monitor e Monitor escolar

75

Piracicaba Nível Superior

22

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão
União Advogado
BB TecnologiaNíveis Médio e Superior
Energia Níveis Médio e Superior

Vagas
84
300
70

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Azul assistente e Secretária

Um

Colombo Todos os níveis de escolaridade

32

Câmara de Espigão Alto do IguaçuContador e Técnico em contabilidade

Um

Câmara de Itapejara D'OesteAdvogado e Contador

Dois

Marialva Todos os níveis de escolaridade

Seis

Câmara de MedianeiraNíveis Médio e Superior
Cascavel Todos os níveis de escolaridade
Companhia Municipal de Habitação de Cascavel - COHAVELAuxiliar de
produção e Oficial
Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

Cinco
49

Oito

156

Órgão
Paraná Estagiário

Vagas
Dois

Olinto Níveis Médio e Superior

10

Paraíso Agente e Agente de combate às endemias

40

Iguatu Nível Superior
Jesuítas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Jundiaí do SulNíveis Médio e Superior

Quatro
15
Seis

Ribas Todos os níveis de escolaridade

10

Marmeleiro Todos os níveis de escolaridade

28

Missal Todos os níveis de escolaridade

25

Missal Níveis Fundamental e Superior

Quatro

Prefeitura de Missal Enfermeiro e Técnico em enfermagem
Palotina Professor

Seis
35

Prefeitura de Paraíso do NorteTodos os níveis de escolaridade

Sete

Norte Níveis Médio e Superior

Oito

Peabiru Todos os níveis de escolaridade

40

Centenário Todos os níveis de escolaridade

17

Londrina Psicóloga

Um

Londrina Nível Fundamental

129

Londrina Níveis Médio e Superior

11

Londrina Níveis Médio e Superior

61

Órgão

Vagas

Londrina Nível Superior

82

Maringá Nível Superior

13

UEM - Universidade Estadual de Maringá Enfermeiro

Um

Maringá Professor

Nove

Paraná Professor

Dois

Paraná Professor

Quatro

Paraná Professor

11

Latino-americano Professor

Um

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná Professor

Dois

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Região Níveis Médio e Superior

18

Erechim Níveis Fundamental e Médio

Dois

CMDCA de Coronel BicacoConselheiro tutelar

Cinco

Hamburgo Todos os níveis de escolaridade

372

FURG - Universidade Federal do Rio GrandeProfessor

Um

Órgão
FURG - Universidade Federal do Rio Grande Níveis Médio e Superior
HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre Todos os níveis de
escolaridade
IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul .

Vagas
Cinco

Várias

Dois

Prefeitura de Barra Funda Todos os níveis de escolaridade

Oito

Progresso Todos os níveis de escolaridade

Dois

Bossoroca Todos os níveis de escolaridade

11

Giruá Todos os níveis de escolaridade

42

Gramado Todos os níveis de escolaridade

172

Prefeitura de Itatiba do SulNíveis Fundamental e Médio

Cinco

Ivoti Níveis Médio e Superior

Cinco

Petrópolis Todos os níveis de escolaridade

33

Marinho Técnico

Dois

Teutônia Estagiário

Um

Sul Borracheiro e Técnico em enfermagem

Dois

Sul Agente

Seis

Prefeitura de Victor GraeffTodos os níveis de escolaridade

Um

Missões Todos os níveis de escolaridade

18

Pelotas Professor

Nove

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
União Advogado

Vagas
84

BB TecnologiaNíveis Médio e Superior

300

Liquigás DistribuidoraTodos os níveis de escolaridade

145

Joinville Níveis Fundamental e Médio
Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALARTodos os níveis de
escolaridade
Itajaí Estágio

15

Três

Várias

Gravata Níveis Fundamental e Superior

Três

Indaial Níveis Médio e Superior

Cinco

Penha Todos os níveis de escolaridade

Sete

Lima Níveis Médio e Superior

Três

Câmara de São Miguel do OesteAuxiliar de serviços gerais e Copeira

Um

Tangará Todos os níveis de escolaridade
Videira Contador e Técnico em nível superior
Içara Todos os níveis de escolaridade
Oeste Contador
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSCOficial bombeiro
militar

Quatro
Um
Quatro
Um

15

Órgão

Vagas

Régis Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Catarina Professor

Nove

Videira Analista
Carlos Nível Médio

Um
1

Prefeitura de AscurraTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de AtalantaTodos os níveis de escolaridade

Cinco

Bonita Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Belmonte Todos os níveis de escolaridade

Várias

Blumenau Nível Superior

Várias

Bombinhas Todos os níveis de escolaridade
Bombinhas Agentes

128
Cinco

Brusque Níveis Fundamental e Superior

156

Brusque Todos os níveis de escolaridade

32

Irremíveis Médio e Superior

Um

Concórdia Agente

Oito

Martins Todos os níveis de escolaridade

Seis

Martins Todos os níveis de escolaridade

19

Guedes Odontólogo

Um

Florianópolis Guarda

25

Prefeitura de GaruvaTodos os níveis de escolaridade

56

Órgão
Gaspar Níveis Fundamental e Superior

Vagas
Várias

Guaramirim Cuidador

Dois

Prefeitura de IbiamOperador de máquinas

Dois

Imaruí Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Prefeitura de Lindóia do SulTodos os níveis de escolaridade

29

Prefeitura de MaremaTodos os níveis de escolaridade

Nove

Orleans Níveis Fundamental e Médio

Nove

Painel Todos os níveis de escolaridade

33

Sola Professor

Várias

Princesa Monitor e Professor

Várias

Veloso Todos os níveis de escolaridade

15

Helena Todos os níveis de escolaridade

20

Prefeitura de São Bento do SulProfessor

Várias

Cedro Todos os níveis de escolaridade

Várias

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Assistente Jurídico
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1210260
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR

Data de expiração: 20 de Agosto de 2015
Requisitos:
Cursando Direito e/ou áreas correlatas;
Experiência na área será um diferencial;
Conhecimento com pacote office
Principais Atribuições:
Recebimento de contratos;
Contato com escritórios de advocacia;
Acompanhamento de processos;
Emissão de Guias;
Reembolso da área.
Remuneração e Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Assistência médica
Assistência odontológica
Refeição no local
Vale transporte
Estacionamento gratuito
Seguro de vida em grupo
Cesta básica (após três meses de empresa)
Cesta de natal
Convênio farmácia Kit Escolar (Todos os filhos dos colaboradores com idade de 5 a
17 anos, receberão um Kit Escolar de acordo com a série que está cursando)
Associação ao SESC – Serviço Social do Comércio, pagando uma taxa anual
simbólica Desconto de 10% nas compras realizadas nas lojas (exceto produtos em
promoção) PP (Prêmio de Progresso): passará a ser elegível após três meses de
empresa. A média do último ano foi de um salário. PLR (Prêmio da Partilha dos
Lucros e Resultados): passará a ser elegível após três meses de empresa. Limitado
a 1,5 salário. Horário e Escala de Trabalho: De segunda a sexta-feira, das 08h30 as
18h20 Local de Trabalho: Zona Sul - SP Oportunidade efetiva - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1210260/assistentejuridico#sthash.QdEUMcdJ.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Caixa - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1197556

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Atuará em ambiente varejista, com atendimento ao cliente, registro de compra de
produtos em sistema, cobrança da compra, entre outras atividades pertinentes à
função.
Importante ter disponibilidade para trabalhar em escala 6X1, horário a combinar.
Salário de R$988,00 mais benefícios: assistência médica, assistência odontológica,
refeição no local, seguro de vida em grupo, cartão desconto, cooperativa de crédito,
cesta básica. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1197556/operadorde-caixa-pcd#sthash.rYtun5NB.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo - Morumbi - SP
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1212828
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 3
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Empresa de Grande Porte
Descrição das atividades:
Conferencia de mercadoria, separação de peças, geração de nota fiscal.
Jornada de trabalho: segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 hrs
Salário: R$ 1.098,30 Benefícios Vale transporte Restaurante na empresa
Assistência Médica Assistência Odontológica Prezado(a) Candidato(a)
A candidatura nesta vaga não representa garantia de contratação.
Ao se candidatar seu currículo passará por uma triagem, onde serão avaliados
diversos aspectos que determinarão se o seu perfil se alinha com os pré-requisitos
estipulados pela empresa contratante.
Estando compatível, será encaminhado para concorrer ao processo seletivo, com
etapas, prazos e procedimentos de acordo com as regras e determinações de cada
empresa. A i.Social é apenas uma facilitadora neste processo, aproximando a
pessoa da empresa contratante.
A DECISÃO PELA CONTRATAÇÃO OU NÃO É ÚNICA E EXCLUSIVA DA EMPRESA
DETENTORA DA VAGA. A i.Social não tem qualquer poder de decisão. Ao se

candidatar você está ciente e concorda com estes termos. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212828/auxiliar-administrativo-morumbisp#sthash.7ud19m8g.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - PCDs
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1212897
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
"A Nextel tem como premissa criar um ambiente no qual os profissionais apreciem
trabalhar em sintonia com os valores e as estratégias de negócios da empresa.
Acreditamos que diversidade entre culturas e pessoas traz vantagens competitivas.
Para você que busca atuar em uma empresa de sucesso e que valoriza o
desenvolvimento profissional, venha fazer parte da Nextel" FORMAÇÃO E PRÉREQUISITOS:
- Cursando último ano ou superior completo em: Ciências Contábeis, Administração
de Empresas, Economia e Matemática.
Áreas de Atuação:
- Controladoria (Contabilidade e Controles Internos - SOX);
- Planejamento Financeiro (FP&A);
- Crédito;
- Cobrança;
- Fraudes;
- Procurem-na;
- Garantia de Receita;
- Tesouraria (Seguros, Contas a Pagar e Câmbio).
Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação de vagas
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES:
- Atuação nos departamentos financeiros mencionados acima;
- Conhecimento em Oracle ou outros sistemas integrados;
- Conhecimentos em Pacote Office;

- Desejável inglês. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1212897/analista-financeiropcds#sthash.GzWmbciK.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE TELEMARKETING
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1213302
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 3
Data de expiração: 26 de Agosto de 2015
Requisitos para seleção:
Ensino Médio completo;
Remuneração:
Compatível com o mercado.
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica da Unimed, Vale-transporte, Cartão Alimentação
ou Refeição, Seguro de Vida, Auxílio Creche para crianças até 6 anos de idade.
Vaga e Carga Horária:
2ª a 6ª horário fixo - 09:30 às 17:42
Principais atribuições:
Oferecer informações sobre os produtos da organização, locais de realização,
preparos e orçamentos;
Agendar exames e coletas domiciliares, de acordo com a necessidade do cliente;
Registrar reclamações, sugestões e elogios, a fim de melhorar os processos
organizacionais;
Apoiar as unidades e operadoras de saúde referente às dúvidas sobre convênio.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1213302/operador-detelemarketing#sthash.0ZJeUe1P.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

Estagiário de Comunicação
Código da vaga: v1190475
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Agosto de 2015
Formação: comunicação Social (habilitação em jornalismo)
Local de Trabalho: Rio de Janeiro
Sumário do Cargo:
O estagiário será responsável por apoiar a área de Marketing em tarefas diversas,
principalmente na produção de matérias e acompanhamento dos canais de
comunicação.
Principais atividades do Cargo:
Atender as solicitações com comprometimento e responsabilidade.
Foco no trabalho.
Postura proativa.
Produção de matérias e atualização dos canais de comunicação (Intranet e Site).
Gestão de conteúdo para quadro de avisos. .
Atualização dos posts e acompanhamento de comentários nas redes sociais
Facebook e LinkedIn.
Apoio à produção dos jornais impressos (Canal Aberto e jornal de notícias da
empresa). Realização de pesquisas e levantamentos de eventos.
Solicitação de orçamentos junto a fornecedores.
Contato com fornecedores.
Apoio à produção de eventos externos (feiras e exposições).
Experiência Exigida:
Estágio anterior em comunicação corporativa,
Comunicação Interna ou Marketing.
Conhecimento específico obrigatório:
Redação jornalística.
Apuração. Conhecimentos específico desejáveis: Experiência na produção de
eventos. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1190475/estagiario-decomunicacao#sthash.5teR9Kmp.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário Marketing
Código da vaga: k337-875
Ramo da empresa: Indústria de Refrigeração Industrial
Cidade: Santa Luzia/MG
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/06/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVavSi

Programa de Estágio-Trainee Nielsen 2015
O programa de Estágio-Trainee 2015 da Nielsen oferece uma oportunidade única de
desenvolvimento profissional e contato com as maiores empresas do país e do
mundo.
O objetivo do programa é desenvolver jovens talentos, tornando-os altamente
qualificados para oferecer soluções de inteligência de mercado aos clientes, assim
como construírem uma carreira de sucesso na Cia.
Requisitos:
· Cursando Administração de Empresas, Ciências Sociais, Comunicação Social,
Economia, Engenharia, Estatística, Marketing, Matemática, Publicidade, Relações
Internacionais ou cursos afins, com formação prevista entre julho de 2016 e julho
de 2017;
· Habilidade numérica;
· Inglês avançado e desejável Espanhol;
· Ótimos conhecimentos no pacote Office, principalmente em Excel e Power Point;
· Disponibilidade para período de 6 horas de estágio/dia;
· Estudar no período noturno.
Inscreva-se até o dia 23 de agosto
Programa de Estágio-Trainee Nielsen 2015

Estagiário (a) Design Gráfico
Código da vaga: k3017-13
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LPfIGR

Estagiário (a) Design Gráfico
Código da vaga: k3017-14
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LPfK1f

Estagiário (a) Engenharia de Sistemas de Informação
Código da vaga: k3017-15
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LPfIX6

Estagiário (a) Programador (a) Web
Código da vaga: k1078-209
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Headhunting
Cidade: Joinville/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LPfKOK

Estagiário (a) Educação Física
Código da vaga: k3242-6
Ramo da empresa: Esportes - Academias e Condicionamento Físico
Cidade: Rio De Janeiro/RJ
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 2
Data de abertura: 08/07/2015
Previsão de encerramento: 03/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1fpmN4I

Estagiário (a) Departamento de Pessoal
Código da vaga: k337-886
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3WGx

Estagiário (a) Técnico (a) Eletromecânica
Código da vaga: k337-887
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Juatuba/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 3
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 24/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3Z56

Estagiário (a) de Direito
Código da vaga: k7-3140
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/07/2015
Previsão de encerramento: 07/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1el3Zly

DIVERSOS

MANICURE PEDICURE / VALINHOS SP / 1 VAGA(S)
Minucelli cabeleireiros está com 1 vaga(s) em aberto para Valinhos SP.
Responsabilidades: Executar as funções de manicure e Pedicure
Requisitos: Manicure ,Pedicure ,atendimento ao cliente
Salário: a combinar
Benefícios:

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernando Minucelli
para o e-mail minucelli@live.com com a sigla no campo assunto até o dia
25/08/2015.
Veja outras vagas de Manicure Pedicure no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE ESTETICISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar os serviços de design de sobrancelhas e depilação
facial (com linha – técnica egípcia).
Requisitos: Ensino médio completo, experiência anterior com vendas de
cosméticos, se identificar com o ramo de beleza. Ter disponibilidade para participar
do treinamento em Recife/PE durante o período de 03/08 a 08/08.
Salário: R$ 837,00
Benefícios: Remuneração variável por produtividade + R$ 8,00 por dia de ajuda
alimentação, vale transporte e uniforme. Obs. Após treinamento e sendo aprovado
para Designer de Sobrancelhas Junior ou Master os salários serão reajustados para
R$ 1.050,00 e 1200,00 respectivamente.
Observações: De terça a sexta-feira, das 09 h às 19 h e aos Sábados, das 09 h às
18h. Intervalo para almoço: 1 hora. Dias de folga (domingo e segunda-feira)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla ESTÉTICA no campo assunto até o dia
05/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Esteticista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COSTUREIRA / SUMARÉ/ SP / 2 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM CONFECÇÃO está com 2 vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: 07:00 AS 17:00 DE SEG. A SEXTA FEIRA
Requisitos: Trabalhar auxiliando as costureiras. Necessário experiência.
Salário: R$ 905,00
Benefícios: Cesta Básica + Vale Transporte

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla AUXILIAR DE COSTUREI no
campo assunto até o dia 04/08/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE COSTUREIRA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

