BANCO DE VAGAS DE 28/08/2015
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.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
A) - Administrativa – página 2
B) - Alimentação – página 66
C) - Automotiva – página 81
D) – Comercial – página - 94
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ADMINISTRATIVAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ambos os sexos, desejável conhecimento em legislação condominial, curso de
administração de condomínio.
Experiencia e vivencia mínima de 01 ano em contato com fornecedores de serviços,
materiais, equipamentos. Supervisão e acompanhamento de todo serviço realizado
nos condomínios por toda a equipe local e terceirizado, bem como verificar folha e
livro de ponto das ocorrências.
Salário: 1.500,00
Beneficios: VT + Ticket 15,00 + Amil + Seguro Vida
Horário: 09h00min ás 18 h de segunda á sexta feira
Local de Trabalho: Centro do Rio
Interessados (as) enviarem cv para email: novaconsultoriarh2014@gmail.com
mencionando no campo assunto: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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. São 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 às 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

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 envia
registro e arquivo);
- Realização de cotação de seguro de automóvel e ramos elementares;
- Controle de faturas (recepção, conferência, envia registro e arquivo);
- Recepção, conferência, protocolo e liberação da produção de Seguros;
- Acompanhamento/Resolução de Pendências de Seguros de Automóvel e Ramos
Elementar 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 as 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 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

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!

Supervisor de Planejamento - Jurídico
Código da vaga: v1204912
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: um
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 à estação de trem Berrini).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1204912/supervisor-deplanejamento-juridico#sthash.8vlop91e.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 à 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

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!

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

Gerente Financeiro (a)
Código da vaga: k1680-117
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/07/2015
Previsão de encerramento: 03/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Decdb3

Gerente Facilities e Administrativo
Código da vaga: v1216499
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Missão:
Responder pelo planejamento e definição do layout e da infraestrutura predial e de
instalações necessárias ao atendimento das demandas atuais e de crescimento do
Rio 2016 e pelas atividades de administração predial de instalações do Rio 2016,
com exceção da sede, gestão de contratos administrativos, a fim de assegurar o
cumprimento dos prazos, políticas e padrões de qualidade estabelecidos pelo Rio
2016. Principais responsabilidades/atividades:
• Responder pelo planejamento e definição do layout e da infraestrutura predial e
de instalações necessárias ao atendimento das demandas atuais e de crescimento
do Rio 2016.
• Responder pela organização e gerenciamento das atividades pertencentes às
áreas administração predial do Rio 2016 e gestão de contratos administrativos
(limpeza, transportes, etc.) a partir do planejamento realizado para cada área,
garantindo o atendimento das necessidades das diversas áreas funcionais do Rio
2016.
• Responder pelo planejamento, dimensionamento e gerenciamento das atividades
relativas a serviços gerais, envolvendo, administração predial e/ou patrimonial,
limpeza, copa, telefonia, correios, recepção e manutenção geral.
• Responder pela administração e controle dos diversos contratos firmados entre o
Rio 2016 e seus parceiros e prestadores de serviços, estabelecendo e
implementando processos e políticas que assegurem o seu acompanhamento desde
a sua assinatura até a sua finalização/vencimento.
• Garantir que todos os processos administrativos ocorram de maneira coerente e
eficiente e respeitem as diretrizes fornecidas pelas diretorias do Rio 2016.
• Cumprir e fazer cumprir as normas e determinações da Diretoria do Rio 2016.
• Planejar e gerenciar o orçamento da Gerência Administrativa, zelando pela
excelência de ações em termos de prazos, custos e qualidade. Formação
acadêmica: Ensino superior completo. Área de formação: Administração, Economia,
Engenharia ou áreas correlatas.
Pós-graduação ou MBA na área desejável.
Conhecimentos:
• Pacote MS Office
• Desejável inglês
• Gestão de contratos
• Administração geral
Local de trabalho: Rio de Janeiro - Brasil
Previsão de contratação: SETEMBRO
*As contratações a partir de setembro 2015 serão por prazo determinado (regime
de CLT).
Encerramento previsto em 22 de agosto de 2016. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216499/gerente-facilities-eadministrativo#sthash.wLipibJ1.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1216166
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Atividades:
Lançamento e Controle de Notas Fiscais;
Relatórios e análise de Inventário; provisionamento de estoque;
Requisitos:
Bons conhecimentos nas atividades descritas e Pacote Office, principalmente Excel
Intermediário/Avançado.
Formação: Superior Completo em Administração de Empresas ou áreas afins.
Local de Trabalho: Zona Oeste - São Paulo - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216166/assistenteadministrativo#sthash.5318c13S.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1216817
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
ATIVIDADES
> Conferir contas das empresas do grupo, verificando se os valores do sistema são
iguais ou próximos ao saldo dos bancos;
> Conferir e analisar o controle de créditos e débitos relativos ao troco dos
cinemas;
> Gerar relatório do contas a receber;
> Conciliação de contas a receber;
> Mobilidade com site de banco.
REQUISITOS
> Superior Completo;
> Experiência em contas a receber;
> Experiência com Contabilidade;
> Excel Intermediário
DADOS TÉCNICOS
> Local de trabalho: Centro/RJ
> Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira de 08h30min as 18h00min horas

> Vale Transporte, Vale Alimentação ou Refeição, Plano de Saúde, Plano
Odontológico, Auxílio Funeral, Descontos em Faculdades e Cortesias ilimitadas nos
cinemas.
> Informar pretensão salarial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216817/analistafinanceiro#sthash.BaOwyrlB.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SÊNIOR
Código da vaga: v1216843
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Dados da vaga
• Atuar com rotinas de tributos, impostos e COFINS. Atuar com análise de contas,
normas contábeis, fechamento contábil e elaboração de DF. Atuar na apuração de
impostos, COFINS e atendimento a auditorias. Atuar com PIS, entre demais
atividades da função.
• Ensino Superior em Ciências Contábeis.
• Bons conhecimentos de rotinas contábeis. Conhecimento no pacote Office
avançado. Conhecimento em SAP.
• Conhecimentos em PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social
Requisitos Necessários
*Graduação em Ciências Contábeis (com CRC ativo);
* Bons conhecimentos de rotinas contábeis: Impostos diretos
Análise de Contas, Normas Contábeis, fechamento, contábil
elaboração de DF.
• Atendimento a Auditorias
• Pacote Office avançado.
• Conhecimentos em SAP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216843/analista-fiscalsenior#sthash.eDGG5jX3.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1217117
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Necessária formação superior completa em Administração de Empresas e/ou
similares; Sólida experiência em Rotinas Administrativas;
Atuação com Metas Orçamentárias;
Boa desenvoltura com atendimento ao público;
Bons conhecimentos em pacote Office (Word, Excel);
Bons conhecimentos em Sistema – ERP.
Principais atividades:
Coordenar atividades administrativas e operacionais da Unidade;
Garantir o atingimento das metas orçamentárias;
Realizar supervisão pelo patrimônio da empresa;
Demais atividades pertinentes à área. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217117/supervisoradministrativo#sthash.hc65CCQE.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Administrativo
Código da vaga: v1217528
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Descrição das Atividades:
O profissional será responsável pela atividades do faturamento terrestre.
Relacionamento com fornecedores terrestres - clientes internos e externos.
Relatórios gerenciais; Indicadores de produtividade de equipe.
Controle de recebimento de faturas de fornecedores
Preparação de faturas fiscais para envio aos clientes corporativos
Local de Trabalho: Alphaville - Barueri - SP
Horário de Trabalho: Segunda a sexta 10h00min às 19h00min
Benefícios: - Assistência Médica Unimed extensivo a todos os colaboradores da
Flytour e seus dependentes legais.
- Assistência Odontológica Odontoprev
– extensivo a todos os colaboradores da Flytour e seus dependentes legais.
- Vale Refeição
– Cartão Alelo

– R$22,00 por dia (sem desconto).
- Plano de Previdência Privada: participação de até 2% do salário e a empresa
complementará o aporte com o mesmo percentual, 12 vezes ao ano.
- Desconto na compra de pacotes de viagens (20% a vista e 15% parcelado) para
colaboradores com direito a um acompanhante (dependentes legais)
- Vale Noivos no valor de R$300,00.
- Kit Fraldas para bebês recém-nascidos. Seguro de Vida - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1217528/lideradministrativo#sthash.Tgq2EYni.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1217356
Nível hierárquico: Técnico
Local: Resende / RJ / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
O Grupo Seres, em parceria com empresa do segmento industrial, do ramo de
escapamento veicular, busca profissionais da área de Logística.
Superior completo ou cursando em Administração, Logística ou área Contábil.
Necessária experiência anterior com rotinas correlacionadas às áreas
administrativa, financeira e logística.
Obrigatório conhecimento em apuração de impostos e tributos, tal como emissão
de notas fiscais.
Local de trabalho: Resende/RJ. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217356/assistenteadministrativo#sthash.eG3pNd9G.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Societário
Código da vaga: v1217353
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015

Atividades:
Elaborar procurações de diversas naturezas.
Elaborar ordem de transferência de ações para as Companhias de Capital Aberto;
Elaborar documentos decorrentes aos Atos Societários;
Cumprir exigências aos Órgãos Competentes;
Providenciar inscrição e atualização de formulário cadastral e referência de todas as
empresas de capital aberto junto a CVM/BM&F BOVESPA;
Representar a empresa perante aos órgãos regulamentadores;
Manter atualizado os livros societários e dos fundos;
Local: RJ
Benefícios: VR, VT, Assistência Médica, Participação nos Resultados e Seguro de
Vida em Grupo.
Salário: A combinar. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217353/advogadosocietario#sthash.Fk05c7nl.dpuf
www.vagas.com.br

Controladoria
Código da vaga: v1217025
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Responsável por coordenar as atividades da área financeira, acompanhando a
realização dos procedimentos previstos para o setor, analisando dados e gerando
relatórios específicos para auxílio na elaboração dos planejamentos contábeis e
financeiros e reportes tanto locais quanto para a Matriz. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217025/controladoria#sthash.E34NU5K5.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Contabilidade
Código da vaga: v1200409
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Principais Atividades:

- Coordenação e desenvolvimento de projetos contábeis operacionais;
- Análise de Report – FIP SUSEP; IFRS e Quadros estatísticos;
- Atendimento a auditoria interna e externa.
- Conhecimento nos princípios contábeis, de acordo com a SUSEP.
- Conhecimento em International Financial Reporting Standards
- IFRS;
- Conhecimento em impostos diretos e indiretos;
- Conhecimento no sistema SAP.
- Liderança e gestão de equipe composta por quatro pessoas;
Requisitos:
- Ter inglês avançado na conversação;
- Imprescindível experiência com empresas do ramo de Seguros;
Benefícios:
- Vale Refeição
- Vale Alimentação
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
Local: São Paulo/SP – Zona Sul - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1200409/coordenador-decontabilidade#sthash.efgoDKaC.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
JOTAPE CONTABILIDADE LTDA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: EXPERIENCIA EM ESCRITORIO CONTABIL.
Requisitos: TODA ROTINA DE DPTO PESSOAL (ADMISSÃO/RESCISÃO) FOLHA DE
PGTO, SEFIP, CAGED, RAIS, ATENDIMENTO AO CLIENTE.
Salário: a combinar
Benefícios: DE LEI
Observações: SEMANA DE 05 DIAS, HORARIO DAS 08h30min AS 17 h. ENVIAR
PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PATRICIO para o
e-mail patricio@jotapecontabil.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Coordenador (a) Administrativo (a)
Código da vaga: k7-3149
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Itajaí/SC
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DwHxSV

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1197821
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Nova Andradina / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Atividades a serem desenvolvidas:
•Administrar a gestão dos processos contábeis, fiscais, financeiros, logísticos e de
controles internos, abrangendo normas, conceitos e legislação, com a finalidade de
garantir informações com precisão e agilidade para a tomada de decisão,
possibilitando a maximização dos resultados.
Pré-requisitos:
•Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia;
•Desejável pós-graduação em Gestão Empresarial ou áreas afins;
•Inglês desejável;
•Conhecimentos em gestão financeira, informática, fiscal/tributário, planejamento
orçamentário, análise de demonstrações contábeis e gestão de materiais;
Competências:
•Capacidade de negociação;
•Organização;
•Liderança;
•Trabalho em equipe;
•Foco em resultados. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1197821/supervisoradministrativo#sthash.CMyN1k8u.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1219244
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Principais atividades:
• Atividades administrativas relacionadas a departamento de pessoal (folha de
pagamento, ponto eletrônico, processo de admissão, demissão, férias,
transferências, afastamentos) e a benefícios (vale transporte, vale refeição, vale
alimentação e assistência médica);
• Realização de processo de seleção para operação do cinema (atendentes e
faxineiros);
• Responsável pela abertura do cinema e dos caixas e recebimento do carro forte;
• Recepção e arquivamento de avaliações e documentos dos colaboradores;
• Padronização das salas de Gerência e de descanso;
• Controle da aplicação da legislação da CIPA e Brigada de incêndio;
• Compra de materiais gerais;
• Responsável pela gestão das notas fiscais;
• Atendimento ao cliente.
Requisitos:
• Superior cursando ou completo em Administração, Recursos Humanos e áreas
correlatas;
• Necessário conhecimento em rotinas de Recursos Humanos e gestão de notas
fiscais;
• Necessário conhecimentos em pacote Office (principalmente em Excel e Power
point). Horário e Local de trabalho:
• Das 09h00 às 18h00, de domingo a sexta, folga fixa aos sábados e um domingo
no mês;
• Vagas em aberto e futuras para os cinemas de todo o Brasil.
Benefícios:
• Vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida
e utilização gratuita do cinema. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1219244/gerenteadministrativo#sthash.wLbQoIMT.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado
Código da vaga: v1218086
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barcarena / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Setembro de 2015

Responsabilidades: executar atividades técnicas jurídicas e administrativas, tais
como: a) Analise e redação de contratos, convênios a serem celebrados pela
companhia;
b) Elaboração de relatórios, controles gerenciais da área;
c) Atuação direta e/ou indireta em processos de mediação/arbitragem, judiciais e
administrativos;
d) Estudar a legislação aplicável a Saneamento Básico;
e) Responsável pelos lançamentos e gerenciamento do aplicativo informatizado
(controle jurídico);
Competências:
a) Acadêmicas: Noções de Direito Administrativo, Societário, Regulatório, Civil e
Trabalhista;
b) Habilidades: Conhecimentos avançados nas ferramentas Office e bom raciocínio
logico;
Experiência: preferencialmente que já tenha atuado em ambiente empresarial.
Salário: Destacar pretensão na carta de apresentação.
Formação: Direito, com inscrição na OAB. Disponibilidade: Residir no estado do
Pará. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1218086/advogado#sthash.qU9nKxs7.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1197821
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Nova Andradina / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Atividades a serem desenvolvidas:
•Administrar a gestão dos processos contábeis, fiscais, financeiros, logísticos e de
controles internos, abrangendo normas, conceitos e legislação, com a finalidade de
garantir informações com precisão e agilidade para a tomada de decisão,
possibilitando a maximização dos resultados.
Pré-requisitos:
•Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia;
•Desejável pós-graduação em Gestão Empresarial ou áreas afins;
•Inglês desejável;
•Conhecimentos em gestão financeira, informática, fiscal/tributário, planejamento
orçamentário, análise de demonstrações contábeis e gestão de materiais;
Competências:
•Capacidade de negociação;
•Organização;

•Liderança;
•Trabalho em equipe;
•Foco em resultados. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1197821/supervisoradministrativo#sthash.KOQCScJU.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Contabilidade
Código da vaga: v1200409
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Principais Atividades:
- Coordenação e desenvolvimento de projetos contábeis operacionais;
- Análise de Report
– FIP SUSEP; IFRS e Quadros estatísticos;
- Atendimento a auditoria interna e externa.
- Conhecimento nos princípios contábeis, de acordo com a SUSEP.
- Conhecimento em International Financial Reporting Standards - IFRS;
- Conhecimento em impostos diretos e indiretos;
- Conhecimento no sistema SAP.
- Liderança e gestão de equipe composta por quatro pessoas;
Requisitos:
- Ter inglês avançado na conversação;
- Imprescindível experiência com empresas do ramo de Seguros;
Benefícios:
- Vale Refeição
- Vale Alimentação
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
Local: São Paulo/SP – Zona Sul - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1200409/coordenador-decontabilidade#sthash.Ch6qmhNZ.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de consultoria empresarial, especializada em assuntos regulatórios. Está
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar nas rotinas de escritório em geral, atendimento a
clientes via fone e e-mail, organização e arquivamento de documentos, alimentar

banco de dados, preenchimento de documentos e montagem de processos são
algumas das tarefas a serem desenvolvidas.
Requisitos: Sexo feminino, experiencia na área administrativa, pontualidade,
organização, imprescindível conhecimentos de informatica (pacote Office).
Salário: R$ 920,00
Benefícios: Vale transporte
Observações: Inicio imediato Horário: das 08h00min, às 18h00min, de segunda a
sexta com uma de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o email curriculo1@ambientaliza.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de auxiliar administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DEP. FINANCEIRO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S).
Apollo Comercio e Arte Visual esta com 01 vaga em aberto está com uma vaga(s)
em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: conhecimento na área fiscal e financeira
Requisitos: administrar a agendar do diretor e ajudar em outras tarefas do
escritório Requisitos: Superior Completo, ou cursando Experiência anterior na
função, saber lidar com pessoas, simpática, educada boa postura, boa dicção e boa
apresentação pessoal.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Reginaldo para o
e-mail rh@multiimagemperfeita.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
25/09/2015.
Veja outras vagas de auxiliar dep. financeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar Administrativo - Administração de Pessoal
Código da vaga: v1200473
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Necessário vivência anterior na área de Administração de Pessoas;

Desejável superior completo ou em andamento;
Possuir fácil acesso para a região da Paulista;
Disponibilidade para trabalhar em horário comercial;
Conhecimentos avançados em Excel; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1200473/auxiliar-administrativo-administracaode-pessoal#sthash.pJxED0GW.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1221934
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barra dos Coqueiros / SE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2015
Atendimento ao cliente;
Recebimento de Notas Fiscais e lançamentos
Cobrança de inadimplentes
Elaboração de contratos diversos;
Caixa Comunicativo,
Atencioso,
Detalhista
Superior completo Administração ou Administração financeira - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221934/assistenteadministrativo#sthash.PDkwdgbV.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO P/ JURÍDICO CÍVEL
Código da vaga: v1221949
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2015
Pré-requisitos: Bacharel em direito, com inscrição na OAB/SP /.
Desejável pós-graduação em processo civil (em curso ou concluída).
Experiência em patrocínio ou gestão de processos judiciais na área de Contencioso
Cível, com atuação em escritório de advocacia ou empresa.

Atribuições:
- Gestão de processos judiciais – Contencioso Cível, patrocínio de inquéritos civis
referentes a produtos bancários, elaboração de pareceres, realização de pesquisas
de jurisprudências e elaboração e atualização de planilhas.
Remuneração: R$ A combinar.
Benefícios: VA, VR, AM, AO, PLR.
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta; Horário Comercial.
Local de Trabalho: Vila Olímpia / São Paulo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221949/advogado-p-juridicocivel#sthash.t9uDGLzv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1221736
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 10 de Setembro de 2015
Pré-requisitos:
Ensino superior completo em Direito (sem OAB);
Experiência com Jurídico Contencioso/Cível/Imobiliário;
Disponibilidade para viagens;
Pacote Office e conhecimento em Excel a partir do Intermediário, será um
diferencial;
Boa Comunicação, apresentação e postura;
Relacionamento interpessoal e habilidades de negociação.
Atividades:
Assessorar a companhia nas compras de terreno incorporar os empreendimentos,
acompanhar e dar suporte imobiliário no parâmetro jurídico;
Representação da empresa como preposto em audiências (nível Brasil;
Responsável pelo suporte administrativo da área;
Interface com escritórios para envio e recebimento de documentações.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221736/analistajuridico#sthash.hPx1eIGS.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior
Código da vaga: v1185264
Nível hierárquico: Sênior

Local: Alto Horizonte / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Formação em Ciências Contábeis;
Disponibilidade para trabalhar em Alto Horizonte-GO.
Principais atividades:
Monitoramento e revisão das atividades diárias da controladoria e célula fiscal;
Suporte às diversas áreas da unidade;
Suporte ao escritório do Corporativo;
Análise e revisão das conciliações de contas contábeis; monitoramento, análise e
controle dos custos; elaboração de relatórios; análise de variações do balancete
contábil; análise da apuração dos impostos.
Oferecemos remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1185264/analista-de-controladoriasenior#sthash.EameYwUJ.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Código da vaga: v1221695
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2015
Requisitos:
Formação: Graduação em Ciências Contábeis; Conhecimentos: Informática;
Experiência: na área fiscal. Informações da Vaga:
Principais atribuições: Irá realizar as atividades inerentes ao cargo.
Emissão e escrituração fiscal, apuração de impostos diretos e indiretos, preparação
de declarações municipais, estaduais e federais, dentre outras atividades.
Remuneração: Compatível com o mercado;
Benefícios: Compatível com o mercado;
Horário de Trabalho: Comercial;
Local de Trabalho: SJCAMPOS. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221695/assistentefiscal#sthash.uVYV8GWa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1221960
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2015
Necessários conhecimentos com preparação e acompanhamento para abertura de
CNPJ, Arquivos, Acompanhamento nas documentações certidões negativas,
(Conhecimento em Excel Intermediário para Avançado).
Formação: Superior Completo ou Cursando (Ciências Contábeis, Administração e
Técnico Contábil).
Salario: R$2.000,00
Benefícios: AM, AO (por adesão), DES% (faculdade), SV, PL, RL.
Horário de Trabalho: Comercial
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes
Atenção: Possuir disponibilidade para realizar serviços externos em Órgãos
Públicos? Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221960/analista-fiscaljr#sthash.CWyV6sHD.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Jr
Código da vaga: v1222482
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Atividades:
• Orientar os alunos de Direito as atividades do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da
unidade.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir superior completo em Direito e OAB ativa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter experiência na área;
• Ter conhecimento do pacote Office.
HORÁRIO DE TRABALHO
• 04 horas de trabalho, de segunda à sexta-feira, totalizando 20 horas semanais.
LOCAL DE ATUAÇÃO
• Unidade de Guarulhos.
Benefícios: Plano de saúde, Plano odontológico (após o período de experiência),
Bolsa 100% nos cursos de graduação e Pós Graduação (para o colaborador).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222482/advogadojr#sthash.hMplHCn8.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Jurídico - Ambiental/ Imobiliário
Código da vaga: v1222494
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Setembro de 2015
Atividades:
Fará gestão da equipe, atendimento a demandas de cunho ambiental junto a
Órgãos Públicos, emissão de pareceres e demandas de caráter contencioso junto ao
Ministério Público.
Responsável por construir soluções a problemas jurídicos em processos
administrativos e judiciais
Atuará no contencioso estratégico acompanhando causas judiciais na área do
Direito Ambiental Realizará análise de Escrituras Públicas, Matriculas de Imóveis,
coordenação da elaboração de memoriais de incorporação Terá forte atuação na
condução do registro do empreendimento junto ao Cartório de Registro de Imóveis
Fará gestão de escritórios jurídicos terceirizados e elaboração de relatórios
gerenciais Requisitos: Formação em Direito Inscrição na OAB Especialização em
Direito Ambiental - (Especialização em áreas do Direito imobiliário será considerado
diferencial) Experiência na gestão de equipes Disponibilidade para viagens
Conhecimentos em: Pacote Office (Windows, Word, Excel e PowerPoint) avançado
Conhecimento avançado na teoria do Direito Ambiental e imobiliário Capacidade de
elaboração de pareceres jurídicos complexos.
Conhecimento da prática de processos administrativos e judiciais (auto de infração,
concessão de licenças, autorizações etc.).
Vivência e bom desempenho em auditorias e fiscalizações Diferencial:
Domínio do Inglês ou Espanhol
Local de Trabalho: Curitiba - PR
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica Refeição no Local Seguro de Vida
Estacionamento Previdência Privada Cooperativa de Crédito Academia Bônus por
metas Desconto em produtos das marcas Avalie a descrição da empresa Estas
informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222494/coordenador-juridicoambiental-imobiliario#sthash.4ZjX6hWe.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1222528
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Tubarão / SC / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Exercer atividades administrativas diversas, realizando procedimentos padrões,
conferindo e organizando documentação e fornecendo às áreas o apoio
administrativo necessário para a continuidade do processo.
Eventualmente, em situações onde o atendimento ao cooperado possa estar
comprometido, poderá atuar como caixa.
Requisitos:
Superior em andamento, Experiência em rotinas administrativas, de crédito ou
bancárias.
Conhecimentos básicos de cooperativismo e mercado financeiro.
Pacote Office. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222528/auxiliaradministrativo#sthash.2tfP6Qgt.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo de Loja
Código da vaga: v1222495
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Pré-requisitos:
Ensino Médio completo;
Domínio do pacote Office;
Habilidades numéricas;
Disponibilidade de horário, inclusive para os finais de semana;
Interesse em lidar com rotinas administrativas e fluxo de caixa;
Interesse em trabalhar em loja de shopping.
Oferecemos:
Excelente ambiente de trabalho, benefícios e remuneração compatíveis com o
mercado. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222495/assistenteadministrativo-de-loja#sthash.Z5BPE4SH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Jr
Código da vaga: v1222538
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015

Será responsável pelo fechamento contábil mensal, suporte, conciliação e análise
de processos contábeis.
Benefícios: VA, Refeitório, Assistência Médica, Seguro de Vida, Estacionamento no
Local. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222538/analista-decontroladoria-jr#sthash.8dvFwTb9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1222485
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Formação superior completa ou cursando Administração e Contabilidade.
ATIVIDADES
Atuará na área Financeira, com cobrança.
Possuir vivência profissional na área de cobrança.
CONHECIMENTOS Conhecimento no Pacote Office (Excel avançado). Desejável
conhecimento no sistema operacional TOTVS.
INFORMAÇÕES
Residir próximo à cidade de Hortolândia.
Empresa Multinacional localizada em Hortolândia.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1222485/assistentefinanceiro#sthash.3S2LYGJr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior - Impostos Diretos
Código da vaga: v1222479
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
PRÉ-REQUISITOSExperiência com foco em Impostos DIRETOS - DIPJ, IRPJ, PIS, COFINS- Ensino
Superior Completo (Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins).

LOCAL DE TRABALHO: Vila Olímpia / SP
BENEFÍCIOS: Vale-Transporte, Vale-Refeição R$ 506,00 + Assistência Médica +
Assistência Odontológica + Seguro de Vida - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1222479/analista-fiscal-senior-impostosdiretos#sthash.tS5sePWs.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Auditoria - Ilha Plaza Shopping
Código da vaga: v1222525
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Requisitos:
• Graduação Completa em Economia, Administração, Ciências Contábeis;
• Vivência em rotinas e processos analíticos;
• Conhecimento Intermediário em Excel;
• Experiências anteriores em rotinas financeiras e Previsão de vendas;
Noções de budget/ forecast.
Atribuições:
• Realizar o planejamento anual de auditoria com base nas análises de desempenho
de vendas dos lojistas;
• Assegurar a qualidade das informações das vendas, por meio do cumprimento do
planejamento de auditoria;
• Garantir o cumprimento dos processos da área de Auditoria, por meio da
aderência ao Programa de Excelência de Shoppings;
• Garantir a receita proveniente de auditoria fiscal por meio da análise dos livros
fiscais e negociação com todas as operações do shopping;
• Gerir e desenvolver a equipe de auditoria através de treinamentos técnicos e
comportamentais pertinentes a função;
• Tomar decisões estratégicas de auditoria, através de análises da desempenho de
vendas.
• Manter o relacionamento com o lojista com o objetivo de garantir o
funcionamento dos processos de auditoria na loja;
• Garantir a receita de aluguel variável, por meio da aferição das vendas e
negociação com os lojistas de todas as operações do Shopping;
• Prover a área comercial de informações de vendas dos lojistas através de diversas
análises.
Local de Trabalho: Ilha do Governador - RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1222525/analista-de-auditoria-ilha-plazashopping#sthash.HNToMMq2.dpuf
www.vagas.com.br

Recepcionista
Código da vaga: k7-3156
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwWIz

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k7-3157
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: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwXMH

Administrativo (a)
Código da vaga: k72-7
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwY31

ADVOGADO (A) SÊNIOR / RIO CLARO / SP / 1 VAGA(S)
VENIT TS busca profissional p/ seu cliente, empresa de Advocacia, com três
unidades no interior de SP, com cerca de 60 profissionais. Está com uma vaga(s)
em aberto para RIO CLARO / SP.
Responsabilidades: - Definir as teses junto ao sócio da Unidade; - Auditoria dos
lançamentos no sistema; - Participação em audiências, atendimento aos clientes e
revisão de prazos.
Requisitos: - Boa experiência focada na área CRIMINAL; - Não será necessário
possuir experiência em cargo de liderança, porém, caso tenha, será considerado
um diferencial (a empresa deverá trabalhar o perfil do profissional aprovado); Possuir familiaridade/ experiência com Excel; - Experiência com revisão de prazos,
audiências, inquéritos policiais e atendimento aos clientes; - Possuir boa
sustentação oral e ser um profissional resiliente, assertivo, objetivo, organizado e
adaptado com trabalho sob pressão.
Salário: a combinar
Benefícios: A contratação não será CLT (por seis meses, será um Associado e, após,
Sócio). A empresa oferece uma remuneração fixa (que será trabalhada conforme
pretensão/ nível de senioridade do profissional aprovado) com participação de 5%
para captações e 5% de fechamento dos contratos. A empresa também
disponibilizará de veículo, Celular e Reembolso de Despesas.
Observações: - A área Criminal está em expansão na empresa; - Inicialmente o
profissional irá supervisionar um Trainee na área, porém, com a expansão da
empresa/ equipe, futuramente será o responsável por toda a equipe/ área; - A base
desse profissional será em RIO CLARO. Enviar o CV e mencionar, no corpo do email, a última remuneração e pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana Correia
para o e-mail LUCIANA.CORREIA@VENIT-TALENTSEARCH.COM.BR com a sigla
ADVOG no campo assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de ADVOGADO (A) SÊNIOR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADVOGADO TRABALHISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de advocacia está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuação em contencioso de volume nas instâncias trabalhistas
(elaboração de contestações, peças processuais trabalhistas em todas as fases
processuais), pareceres, realização de audiências, solicitação de diligências,
elaboração de relatórios de contingências, entre outras atividades.
Requisitos: Experiência de 03 a 04 anos na área trabalhista empresarial. Diferencial
será a vivência de atuação no segmento de hipermercados.
Salário: a combinar

Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recepção para o
e-mail mbaguiar@mbaguiar.adv.br com a sigla Advogado Trabalhista no campo
assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Advogado Trabalhista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a) de Marketing
Código da vaga: k3128-18
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Médicos e Hospitalares
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 14/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokXgC

Assistente de Faturamento
Código da vaga: k7-3152
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 15/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokXgD

Advogado
Código da vaga: v1225275
Nível hierárquico: Pleno
Local: Petrópolis / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Outubro de 2015
Atividades:
Desenvolver atos administrativos conforme respectivos processos;
Elaborar requerimentos e consultas para atendimentos de fins específicos junto aos
órgãos públicos;
Patrocinar as ações em defesa do interesse da empresa, em todas as esferas no
âmbito Judicial e Administrativo;
Acompanhar as mudanças nas Legislações, bem como decisões administrativas e
judiciais, analisando a viabilidade de medidas judiciais ou administrativas que
tragam benefícios à empresa;
Requisitos:
Ensino Superior Completo em Direito com Inscrição na OAB/RJ;
Vivência e bons conhecimentos em contencioso Trabalhista/Cível;
Conhecimento de Informática;
Possuir CNH;
Disponibilidade para viagens.
Benefícios:
Convênio Médico; PPR; Cartão alimentação; Seguro de vida; Ônibus fretado;
Restaurante na empresa; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225275/advogado#sthash.kSWutbMj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1205621
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Pré- Requisitos: Cursando Direito a partir do 8º período;
Inglês avançado (será avaliado);
Pacote Office intermediário (Word, Excel e Power Point);
Possuir experiência anterior como estagiário em empresa.
Principais atividades:
Auxiliar na Elaboração e análise dos contratos comerciais firmados pela empresa;
Auxiliar na análise de editais licitatórios;
Acompanhar e elaborar relatórios dos processos administrativos e judiciais;
Preparar análises e relatórios para acompanhamento das importações;
Elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais;
Participar de conferências com clientes estrangeiros;
Participar dos processos de Due Diligence, aquisição e fusão de empresas;
Controlar os documentos advindos de contratos de leasing;
Controlar as despesas do setor para auxílio no orçamento Anual.

Local: Barra da Tijuca - RJ
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VR + VA + Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1205621/assistentejuridico#sthash.oBXZPTzY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Pleno
Código da vaga: v1225225
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Atividades:
Atuar na gestão e na atuação direta de contencioso de massa e estratégico, nas
áreas cível, trabalhista e tributária.
Pós-graduação em Direito Tributário e inglês fluente são requisitos mandamentais.
Requisitos:
Experiência no Departamento Jurídico de grandes empresas com sólido
conhecimento na gestão e na atuação direta de contencioso de massa e
estratégico, nas áreas cível, trabalhista e tributária.
Superior Completo em Direito e Pós-graduação em Direito Tributário e inglês
fluente são requisitos mandamentais
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Participação nos lucros, Tíquete-alimentação, Tíqueterefeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Horário Comercial
Idiomas: Inglês - Avançado Espanhol - Intermediário - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225225/analista-juridicopleno#sthash.e877ifx9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Júnior
Código da vaga: v1206944
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 14 de Setembro de 2015
MISSÃO DO CARGO:
Administrar os bens oriundos da recuperação das carteiras da área Corporate.
EXPERIÊNCIA:
- Experiência em avaliações e perícias de imóveis;
- Experiência em administração de imóveis;
RESPONSABILIDADES:
- Realizar o pagamento de taxas de impostos de imóveis rurais e urbanos;
- Controlar o recebimento de aluguéis;
- Controlar o envio e devolução de contratos de compra e venda e locações;
- Solicitar e controlar o envio e devolução de certidões matriculas e demais
documentos relacionados aos bens retomados;
- Cadastrar os imóveis no sistema;
- Relacionamento com inquilinos, cartórios e despachantes, prefeituras, Detrans
etc.;
- Analisar e contratar os prestadores de serviços para execução de serviços nos
imóveis;
FORMAÇÃO COMPLETA:
- Advogado, Economista, Administrador ou áreas correlatas.
Remuneração: a combinar.
Benefícios: Vale-Refeição, Bradesco Saúde, Odonto Prev., Vale-Transporte e Seguro
de Vida Pan-americana.
Localização: Av. Paulista (próximo ao MASP)
Horário de trabalho: das 9h às 18h de segunda a sexta-feira - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206944/analista-administrativojunior#sthash.muNXiFMq.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1224771
Nível hierárquico: Gerência
Local: Matão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das Atividades:
• Responsável pelo Planejamento Financeiro e Planejamento Tributário e de
Investimentos;
• Responsável pela Controladoria; Contas a Pagar, Contas a Receber, Conciliações
Bancárias, Tesouraria e Fluxo de Caixa;
• Responsável por gerenciar as equipes Financeira e Fiscal (aprox. 10 pax);
• Responsável pela Gestão de Orçamento e Planejamento Empresarial (matricial);
• Acompanhamento de Custos e Precificação;
• Responsável por implantar melhorias na gestão financeira e fiscal da empresa;

Pré-Requisitos:
• Desejável vivência na Gestão e Planejamento de Finanças, Fiscal e Orçamento;
• Desejável MBA em Finanças e ou Controladoria;
• Perfil Organizador e Gestor;
• Pacote Office e softwares de gestão empresarial nível usuário;
Local: Matão/SP
Pacote de remuneração atrativo (CLT + Benefícios). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1224771/gerente-financeiro#sthash.lHkaSpyy.
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1225267
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
PRÉ-REQUISITOS
- Curso de Graduação em Ciências Contábeis em andamento;
- Técnico em contabilidade é desejável;
- Conhecimento no Sistema Datasul é um diferencial;
- Desejável conhecimento em Gia, SPED Fiscal e Contribuições;
- Experiência em classificação fiscal e/ou contábil de documentos e transações.
ATIVIDADES
- Recepcionar e despachar documentos e controlar o malote;
- Registrar transações no sistema (input de notas fiscais);
- Efetivar os registros de transações carregadas no sistema Datasul através da
interface com Saoweb e Shop oito;
- Conferir os documentos físicos com os livros fiscais;
- Obter documentos faltantes;
- Registrar lançamentos contábeis manuais;
- Arquivar documentos fiscais;
- Emitir guias de recolhimento de impostos,
Local de Trabalho: Barueri/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1225267/assistentefiscal#sthash.mUBj1vLA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1225413
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Responsibilities:
· Financial planning (Budget, Forecast and control expenses)
· Analysis of changes in income (real X planned)
· Identify opportunities to increase profitability
· Cash flow
· Development of management reports
· Presentation of financial results
· Knowledge of Accounting and Treasury
Requirements:
We look for professionals graduated in Business Administration, Economics,
Accounting or Engineering.
Profile hands-on and good interpersonal relationship for the free transit between
the local and international high management.
· Fluent English - routine international contact ;
· Advanced Excel and Power Point
· Analytical skills
· Troubleshooting
· Interpersonal Relationship
· Teamwork
· Systemic view of processes
· Resilience, Logical Reasoning, proactive and flexible
· Having experience in global companies and knowledge of Hyperion will be
differential
Salary: Negotiable
Location: Santo Amaro
TeleTech coloca em prática sua política de inclusão social e prioriza a contratação
de pessoas com deficiência (Lei 8.213)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1225413/analistafinanceiro#sthash.vRNMIpKm.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL/CONTABIL / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte no ramos de transporte e representações, em Sumaré.
Está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Administrar as agendas tributárias e obrigações acessórias de
empresas do Lucro Real e Simples Nacional. Dar suporte a dois assistentes.
Requisitos: Conhecimentos nas áreas fiscais e contábeis, de preferencia que já
tenha atuado nas duas áreas, tanto em empresa e/ou escritório.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Almoço no local, VT e 50% Plano de Saúde Amil.
Observações: Horário de segunda a sexta das 07h00min as 17h00min.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Magda Sperber
para o e-mail magda.sls@uol.com.br com a sigla Anal Cont/Fiscal no campo
assunto até o dia 25/09/2015.
Veja outras vagas de Analista Fiscal/Contábil no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SECRETÁRIA / PAULINÍA / SP / 1 VAGA(S)
Clinica no ramo de terapias alternativas está com uma vaga(s) em aberto para
PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: facilidade em atendimentos telefônicos
Requisitos: Conhecimentos em informática, call Center, atendimento ao cliente,
organização de agenda de clientes.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elisangela/Simone
para o e-mail contato@clinicaibta.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Secretária no Emprega Campinas. É 10 0% grátis!

Advogado Sr
Código da vaga: v1225777
Nível hierárquico: Sênior
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
- Acompanhar o andamento de processos relevantes para a empresa;
- Manter constante interação com os escritórios terceirizados para estabelecer as
diretrizes a serem seguidas,
- Definir a contratação de escritórios externos para o patrocínio de ações judiciais e
arbitrais;
- Supervisionar o relatório de todas as ações judiciais e outras da Empresa;
- Responder a consultas, tanto dos órgãos de Direção da empresa, como das
diferentes áreas;
- Dar suporte consultivo jurídico sobre questões de natureza jurídica em geral,
emitindo pareceres que determinem a melhor estratégia de atuação;
- Criar e revisar modelos contratuais e intermediar negociação de contratos;
- Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de complexidade.
Formação: Superior Completo em Direito Carteira da OAB.

Experiência com Gestão de área e equipe.
Conhecimento Generalista
• Regime de contratação: CLT (Efetivo)
• Horário: De segunda a sexta, 8h às 18h.
• Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Tíquete-alimentação,
Tíquete-refeição, Previdência Privada, Bolsa de Estudos, Participação nos Lucros e
Resultados da Empresa, Restaurante na empresa, Seguro de vida em grupo.
• Salário compatível com o mercado.
Informar a pretensão salarial e a disponibilidade para residir na região Centro
Oeste. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1225777/advogadosr#sthash.B6JXLMNu.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Jurídico
Código da vaga: v1225579
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Pré-requisitos:
1- Ser estudante entre o 2º e 4º semestre ou 1º e 2º ano de Direito.
Atividades a serem desenvolvidas: acompanhamento de andamento processual
análise de documentos Inserção, controle e atualização de dados no sistema de
controle de processos.
Perfil: Dinâmico, proativo, bom relacionamento interpessoal, organizado.
Habilidade em Excel, Word e internet.
Registro pela CLT.
Salário inicial: R$1.000,00
Benefícios: VT / VR / Seguro Saúde. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225579/auxiliarjuridico#sthash.OJAhZmyS.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Compliance
Código da vaga: v1225922
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Outubro de 2015
Perfil:- Desejável experiência anterior com as áreas de contratos, M&A ou Direito
Público (Órgãos públicos, como MP e Defensoria);
Principais Responsabilidades:
- Investigações Internas;
- Planejamento e Implementação de Programas de Compliance em Clientes;
- Treinamentos;
- Projetos de auditoria.
Idiomas:- Inglês fluente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225922/advogadocompliance#sthash.t5oYdf1B.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1226293
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
ATIVIDADES:
• Gestão indireta de aproximadamente 20 pessoas nas áreas de Compras, Jurídico
e Facilites;
• Gestão direta de quatro pessoas da área Administrativa;
• Organização do departamento fiscal e contábil;
• Administrar, organizar, delegar e acompanhar as normas e procedimentos
administrativos, contábeis, fiscais e financeiros da filial;
• Contato com Bancos;
• Reporte à Presidência.
REQUISITOS BÁSICOS:
• Formação Superior Completa;
• Experiência nas área Contábil e Fiscal;
• Experiência em gestão de pessoas;
• Conhecimento de ferramentas Office, em especial Excel;
• Relacionamento com Bancos.
Salário: Faixa R$7.000,00 CLT
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida,
Estacionamento e Vale refeição. Local: Ipiranga/ SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1226293/gerenteadministrativo#sthash.noArFm3n.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1225778
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Pré-requisitos:
Nível superior cursando ou completo;
Ter pró atividade;
Ter bom relacionamento interpessoal e comunicação.
Atividades:
Negociação com fornecedores de diversos segmentos (obra, material de escritório,
produtos de cenografia, estúdio etc), recebimento, conferência, lançamento e
pagamento de notas fiscais, controle de estoque e gestão de contratos.
Benefícios:
Remuneração compatível com o mercado;
Plano de saúde e odontológico;
Vale Refeição (R$ 660,00/mês);
Vale Alimentação (R$ 330,00/mês);
Vale Transporte; Seguro de Vida.
Local de trabalho: Botafogo/Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225778/assistenteadministrativo#sthash.e3MENX3L.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Júnior
Código da vaga: v1206944
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2015
MISSÃO DO CARGO:
Administrar os bens oriundos da recuperação das carteiras da área Corporate.
EXPERIÊNCIA:
- Experiência em avaliações e perícias de imóveis;
- Experiência em administração de imóveis;
RESPONSABILIDADES:
- Realizar o pagamento de taxas de impostos de imóveis rurais e urbanos;
- Controlar o recebimento de aluguéis;
- Controlar o envio e devolução de contratos de compra e venda e locações;
- Solicitar e controlar o envio e devolução de certidões matriculas e demais
documentos relacionados aos bens retomados;
- Cadastrar os imóveis no sistema;

- Relacionamento com inquilinos, cartórios e despachantes, prefeituras, Detrans
etc.;
- Analisar e contratar os prestadores de serviços para execução de serviços nos
imóveis;
FORMAÇÃO COMPLETA:
- Advogado, Economista, Administrador ou áreas correlatas.
Remuneração: a combinar.
Benefícios: Vale-Refeição, Bradesco Saúde, Odonto Prev., Vale-Transporte e Seguro
de Vida Pan-americana.
Localização: Av. Paulista (próximo ao MASP) Horário de trabalho: das 9h às 18h de
segunda a sexta-feira - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206944/analista-administrativojunior#sthash.kbcDFnyl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Controladoria
Código da vaga: v1225583
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Atividades
- participação na elaboração de memorandos técnicos;
- análises de contratos/operações complexas e não usuais;
- diretrizes contábeis para centro de serviço compartilhado;
- elaboração de relatório mensal com as principais análises dos resultados do
negócio do grupo;
- revisão ou elaboração de ITR em português e inglês.
Requisitos
- Formação superior em Ciências Contábeis;
- Bons conhecimentos de IFRS e regras da CVM;
- Conhecimento das rotinas de fechamento mensal;
Desejável inglês fluente, contador habilitado com CRC.
Remuneração compatível com mercado mais amplo pacote de benefícios. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1225583/analista-financeirocontroladoria#sthash.bawFeSEG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal PL
Código da vaga: v1225659

Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Atribuições:
Responsável pela apuração de ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS;
Aplicar corretamente a legislação observando as particularidades de cada tributo
quanto às alíquotas diferenciadas, redução de base de cálculo, substituição
tributaria, entres outros;
Garantir a apresentação das obrigações acessórias dentro dos prazos estipulados
pela legislação de cada estado e municípios;
Requisitos:
Domínio dos sistemas SAP, MASTERSAF e EXCEL INTERMEDIÁRIO;
Legislação de todos os Tributos Indiretos;
Benefícios e Remuneração:
Assistência Médica; Assistência Odontológica; Restaurante na empresa; Vale
Transporte; Remuneração compatível com o mercado;
Desconto em toda rede Marisa; Horário e Local de Trabalho: Segunda a sexta em
horário comercial; Barra Funda / SP; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225659/analista-fiscalpl#sthash.R9UQ7QkG.dpuf
www.vagas.com.br

Recepcionista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Ensino Médio Completo
Ser maior de 18 anos
Boa comunicação
Agilidade
Pro atividade
Local de trabalho: Vicente de Carvalho (disponibilidade para trabalhar na Barra da
Tijuca dois dias na semana)
Horário de Trabalho: de segunda a sábado - de 08h00minh as 16h20min
(disponibilidade para trabalhar dois domingos no mês)
Salário: R$ 900,00
Benefícios: Vale Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica +
Ticket Refeição + Cartão Multicheque + Kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + Cartão Mamãe (R$100,00 PARA MAMÃES COM FILHOS ATÉ quatro ANOS)
+ Cesta Básica + Convênio com Instituições de Ensino
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/recepcionista-154121.aspx··.

AUXILIAR FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Toda Rotina departamento fiscal, classificação, escrituração e
apuração dos impostos.
Requisitos: Desejável experiência na área, conhecimento em classificação,
escrituração de notas fiscais e cupom fiscal, apuração Simples Nacional.
Salário: R$ 1.038,00
Benefícios: Vale transporte e Vale Refeição
Observações: Contratação via CLT, horário de trabalho das 08 á 17h30min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email vagas1.contabilidade@gmail.com com a sigla Fisc15 no campo assunto até o
dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CONTABIL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
GESTOCK - Soluções Integradas em Logística e Terceirização está com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Contabilização de Nota Fiscal de entrada e saída. Baixa contas
Pagar-Receber, lançamentos contábeis, controle de ativo, cálculo de impostos,
Conciliação bancaria e de todas as contas de ativo e passivo, Análise da Evolução
das Contas de Resultado, apuração IRPJ e CSLL, Elaboração de Planilhas em Excel,
controle e apropriação de Despesas. Preenchimento e Entrega de obrigações
acessórias (DCTF, DACON,...), acompanhamentos de fechamentos mensais,
fechamentos de custos e conciliação de estoques.
Requisitos: Conhecimentos fiscais e contábeis, contabilização manual, atualizado
com legislação fiscal e contábil. Conhecimento das obrigações acessórias.
Conhecimentos em pacote Office, Excel e Sistema SAP. Ensino Superior em
Ciências Contábeis ou áreas afins.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Transporte + Refeição + Convênio Médico + Seguro de Vida + Convênio
Odontológico
Observações: Para essa vaga enviar currículo somente quem estiver de acordo com
o salário oferecido.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gestock para o email auditoria@gestock.com.br com a sigla Analista Contábil no campo assunto até
o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Jurídico (Adm.).
NECESSÁRIO:
- Experiencia mínima de dois anos na área Administrativa jurídica.
- Ter conhecimento e contato na área jurídica (Preposto, petições, etc).
- Ensino médio completo.
Salario: R$ 1.400,00 + Alimentação no local + VT + Plano Odontológico e consultas
emergências no hospital do Carmo.
Horário: 2° a 5° feira - 08h00min ás 18h00min
6° - 08h00min ás 17h00min
Local de trabalho: Centro-Rj
Interessados encaminhar currículo para o e-mail abaixo:
consultoria.workepower@yahoo.com.br

Assistente Financeiro - Centro
Local de trabalho: Centro (Empresa de Segmento Alimentício)
Remuneração: R$1800,00
Benefícios: VT + Alimentação no Local
Horário: 08h00min às 17h30min
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA
Interessados devem encaminhar o currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sther_rh@yahoo.com.br colocando "Assistente Financeiro - Centro" no assunto.

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k3422-23
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Feira De Santana/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 03/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UWtqdL

Auxiliar Financeiro (a)
Código da vaga: k752-385
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UWtlXF

Assistente Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3160
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqhjK

Analista Administrativo (a)
Código da vaga: k376-26
Ramo da empresa: Associação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 21/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqjYJ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COBRA / CAMPINAS-SP / 4 VAGA(S)
RVA SECURITY está com quatro vaga(s) em aberto para CAMPINAS-SP.
Responsabilidades: Realizar cobrança de clientes por telefone. Atividades
administrativas relacionadas ao financeiro.
Requisitos: Experiência em atendimento telefônico, conhecimento básico em
informática. Residir em Campinas
Salário: R$ 1.088,73
Benefícios: VA, VT, VR.
Observações: Horário de trabalho: 8h às 18h de segunda a quinta e 8h às 17h de
sexta-feira. Comparecer de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, na Avenida
Brasil, 1417, Jardim Chapadão, Campinas-SP. Portando carteira de trabalho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luísa Spina para o
e-mail rvaselecao@gmail.com com a sigla COBRANÇA no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO-COBRA no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de saúde. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades:
• Recepcionar Notas Fiscais e montar processo contendo Nota – Boleto;
• Lançamento e baixa de contas á pagar no sistema;
• Conferência de relatórios de faturamento;
. Serviços externos (banco, correio e cartório);
. Compras de materiais auxiliares;
. Controle de Ponto
Requisitos:
• Ensino Médio Completo
• Desejável conhecimento em Word, Excel e Outlook.
• Facilidade em trabalhar com controle de planilhas.
. Boa comunicação, discrição e responsabilidade.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Vale refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria Luiza para o
e-mail atendimento@ferricarvalho.com.br com a sigla Financeiro no campo assunto
até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Administrativo / Financeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA CONTÁBIL PLENO / COSMÓPOLIS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com uma vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Experiência e conhecimento na rotina de contabilidade geral,
classificação, conciliação, análises contas em geral legislação tributária (PIS /
COFINS, ICMS, CSLL e IRPJ) se relaciona com toda área de controladoria.
Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis é imprescindível experiência na rotina
contábil. Ter conhecimentos em pacote Microsoft Office e principalmente Sistema
ERP Datasul/Totvs.
Salário: a combinar
Benefícios: Seguro de vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convenio
Farmácia, Refeição no Local, Transporte fretado, Cesta básica.
Observações: Encaminhar pretensão salarial. Residir nas proximidades de
Cosmópolis. Horário de trabalho: 2ª a 6ª das 08h00min as 17h30min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao_cv@outllook.com com a sigla Contábil no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTÁBIL PLENO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Advogado Pleno/Sênior
Código da vaga: v1189395
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2015
O candidato deve estar regularmente inscrito na OAB;
Advogado Nível Pleno/Sênior;
Boa comunicação;
Habilidade para redação;
Disponibilidade para trabalhar período integral e viagens;
Gestão de equipe;
Vivencia na área comercial / Captação de Clientes;
É essencial ter experiência em Contencioso Tributário;
Inglês Fluente;
Pós Graduação na área será considerado um diferencial; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1189395/advogado-plenosenior#sthash.K6StPFOq.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado (a)
Código da vaga: v1226383
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2015
Principais responsabilidades:
Assessorar as equipes operacionais (marketing, comercial, construção,
suprimentos, novos negócios, infraestrutura e TI) nas questões jurídicas relativas
aos contratos a serem celebrados, inclusive elaborando minutas, revisando modelos
e auxiliando no relacionamento com as outras partes.
Ainda, este profissional apoiará a coordenação nas demandas consultivas ambiental
e gestão do contencioso relacionado a matéria.
Requisitos necessários:
- Conhecimento e experiência em contratações com a Administração Pública;
- Conhecimento em Processo Civil;
- Experiência em departamento jurídico de empresas ou em escritórios de
advocacia, com sólidos conhecimentos em Direito Contratual, Administrativo e
Empresarial; *Inglês em nível avançado é indispensável.
Local de trabalho: Itu/SP (Corporativo)
Temos grande interesse no recebimento de currículos de pessoas com deficiência. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1226383/advogadoa#sthash.ScfHw9GR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Tributário Sr - Consultoria Tributária (Indiretos)
Código da vaga: v1228419
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Setembro de 2015
OBJETIVO:
•Prover assessoria tributária para as áreas Comercial (Varejo, B2B e Aviação) e de
Logística de Distribuição e Trading (LD&T);
•Dar apoio aos pontos focais dos clientes internos (Mercados, LDT, Tax Compliance,
Controladoria e Tesouraria e Tax Compliance);
•Prover consultoria tributária para assegurar uma resposta adequada e pró-ativa à
oportunidades e riscos tributários do negócio;
•Manter o acompanhamento corrente dos ativos fiscais (créditos acumulados no
balanço), identificando e propondo medidas para acelerar sua utilização;
•Participar da análise e propositura de soluções para as implicações fiscais dos
diferentes projetos desenvolvidos pela área de LD&T, visando sempre a
implantação de alternativas que impliquem em menor carga tributária, sem ônus

adicional para o negócio;
•Colaborar na análise das novas propostas e/ou legislações tributárias, auxiliando
na identificação de potenciais impactos ao negócio, mantendo a área de LD&T
adequadamente informada;
•Controlar prazos, manutenção e renovação de regimes especiais nas áreas de
Combustíveis e LD&T, inclusive assistindo na redação e protocolo dos documentos;
•Identificar a necessidade de Regimes Especiais e dar apoio a negociações junto às
Autoridades Administrativas Tributárias sua obtenção, bem como desenvolver
mecanismos de controle de prazos de validade garantindo a continuidade da
cobertura fiscal;
•Manter estreito canal de comunicação com os empregados administrativos de
LD&T que atuam nas bases de distribuição, provendo resposta às consultas que
forem formuladas e atuando como ponto focal para esclarecimento de dúvidas
sobre a aplicação da legislação tributária.
REQUISITOS/ RESPONSABILIDADES:
•Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou áreas afins.
•Atualização em legislação, identificação de oportunidades e benefícios;
•Excel avançado;
•SAP e Mastersaf;
•Diferencial: vivência na área tributária de combustíveis - tributos na
comercialização de nos diversos Estados no Brasil.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
•Vaga para São Paulo (SP), Vila Olímpia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228419/analista-tributario-srconsultoria-tributaria-indiretos#sthash.9lRIwYeh.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1226439
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2015
É imprescindível que o profissional tenha ampla vivência na gestão de equipes
principalmente na área de logística, em especial na área de medicamentos ou
saúde em geral.
Deve ter veículo próprio e disponibilidade para viagens.
Superior completo.
Faixa salarial de R$ 8 000,00 + Vale alimentação, Assistência médica, Assistência
odontológica, Seguro de vida e Vale transporte. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1226439/gerenteadministrativo#sthash.YtfK29XD.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Planejamento Financeiro Sr - Projeção: fluxo de caixa, DRE e
balanço.
Código da vaga: v1197018
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2015
REQUISITOS:
Formação completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia, áreas afins,
etc.;
Experiência robusta em modelagem financeira e contabilidade;
Excel avançado;
Inglês avançado;
SAP.
RESPONSABILIDADES:
Atuar na modelagem de projeções financeiras (DRE/Fluxo de caixa/Balanço);
Suportar a Gerência com informações históricas;
Fechamento de resultados gerenciais (Caixa e Balanço);
Análise de projetos de investimento para aprovação.
OBSERVAÇÃO:
Vaga para atuação em São Paulo, Vila Olímpia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1197018/analista-planejamento-financeiro-srprojecao-fluxo-de-caixa-dre-e-balanco#sthash.InpuXOZk.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FISCAL MUNICIPAL
Código da vaga: v1228406
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Fortaleza / CE / BR
Data de expiração: 01 de Setembro de 2015
ATIVIDADES:
Coordenar as atividades da contabilidade fiscal, visando assegurar o correto
atendimento às obrigações fiscais e tributárias, diretas e acessórias, oriundas dos
órgãos municipais, bem como, que todos os relatórios e registros sejam feitos de
acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos
prazos estabelecidos.
BENEFÍCIO: VT + VR + PS + PO + SEGURO DE VIDA + CONVÊNIO FARMÁCIA.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228406/coordenador-fiscalmunicipal#sthash.nGPsPUqN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Controladoria
Código da vaga: v1225583
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Atividades
- participação na elaboração de memorandos técnicos;
- análises de contratos/operações complexas e não usuais;
- diretrizes contábeis para centro de serviço compartilhado;
- elaboração de relatório mensal com as principais análises dos resultados do
negócio do grupo;
- revisão ou elaboração de ITR em português e inglês.
Requisitos
- Formação superior em Ciências Contábeis;
- Bons conhecimentos de IFRS e regras da CVM;
- Conhecimento das rotinas de fechamento mensal;
Desejável inglês fluente, contador habilitado com CRC.
Remuneração compatível com mercado mais amplo pacote de benefícios. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1225583/analista-financeirocontroladoria#sthash.nw63ng6f.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escrita Fiscal
Para Assessoria Contábil e Fiscal situada no Centro de Nova Iguaçu.
Atividades do cargo: Escrituração fiscal computadorizada, Declan, GIA, SPEED
Fiscal e contábil, DCTF, SINTEGRA e toda rotina pertinente a área fiscal.
Requisitos:
Ambos os sexos
A partir de 21 anos
Ensino médio completo ou superior
É imprescindível experiencia comprovada na função (Mínimo de um ano)
Experiência em toda rotina fiscal.
Experiência com sistema Prosoft será um diferencial.
Fácil acesso á Nova Iguaçu (Centro)
Dados da vaga:
Salário: R$ 1.594,00
Benefícios: VT + lanche na manhã/ tarde + reembolso de INSS
Horário: 08h00min ás 17h30min H de segunda á sexta
CURRÍCULOS FORA DO PERFIL ACIMA SERÃO DESCARTADOS!
Os interessados que estiverem dentro do perfil, encaminhar currículo no corpo do
email para vanessa.grupotalentos@yahoo.com.br, escrevendo no assunto o título:
ESCRITA FISCAL - N. IGUAÇU.

Assistente Administrativo JR
Perfil:
Ensino Médio Completo.
Boa fluência verbal, comunicativo e comprometido.
Desejável experiência na função de caixa e com atendimento ao público.
Conhecimento do Pacote Office.
Disponibilidade para início imediato.
Local de trabalho: Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias.
Oferecemos salário + VT, possibilidade de desenvolvimento profissional.
Os interessados devem encaminhar o currículo no corpo do e-mail, com a
pretensão salarial para: recrut.talentos2014@gmail.com.
Mencionar no campo assunto do e-mail “Administrativo - Santa Cruz da Serra”.

AUX. ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE ADM. DE CONDOMINIOS está com duas vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CONHECIMENTO/EXPERIÊNCIA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,
EMISSÃO DE CHEQUES, CONFERÊNCIA NF, EMISSÃO DE BOLETOS, PAGAMENTOS
DE CONTAS ONLINE, BAIXA DE TITULOS DE.
Requisitos: CONHECIMENTOS/EXPERIÊNCIA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,
EMISSÃO DE CHEQUES, CONFERÊNCIA NF, EMISSÃO DE BOLETOS, PAGAMENTOS
DE CONTAS ONLINE, BAIXA DE TITULOS DE COBRANÇA.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
dp.selecao@yahoo.com.br com a sigla RH no campo assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de AUX. ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUX. DE FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Pagamentos, contas a receber, contas a pagar Emissão de
fatura, conciliação bancária, lançamento de notas fiscais, lançamento de boleto,
organização de arquivos e controle nos comprovantes de pagamentos.

Requisitos: Ter experiência na área financeira 02 anos, ensino Superior completo
ou cursando em Administração ou Ciências Contábeis/ Conhecimento das
ferramentas eletrônicas dos bancos (pagamentos, transferências, Ted, doc),
Salário: a combinar
Benefícios: Contratação via CLT, Assistência Odontológico, Transporte ou
Combustível, Refeição, Cesta Básica, Seguro de vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rh para o e-mail
rh12contrata@gmail.com com a sigla Aux. Financeiro no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Aux. De Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor Organizacional
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: barra da tijuca
Requisitos:
Ser pessoa jurídica
Formação em administração ou engenharia
Especialização em gestão de estoque, gestão financeira, gestão da rotina, sistemas
da qualidade serão um diferencial.
Experiência em projetos de consultoria ou reestruturação organizacional com
resultados significativos em termos de otimização e melhoria do resultado
empresarial.
Experiência em liderar e implementar projetos e equipes multifuncionais,
Conhecimento em montagem e apresentação slides com demonstração de
resultados do projeto.
Ter vivenciado experiências em projetos de consultoria/organização e gestão
empresarial
A empresa oferece:
Salário R$ 4. 200,00
Profissionais aposentados serão avaliados com diferencial
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/consultororganizacional-214604.aspx

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ong atuante em Campinas há 20 anos contrata Assistente Administrativo. Está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades:
Competências e habilidades desejadas
• Conhecimentos em: rotinas administrativas, lançamento de nota fiscal, relatórios
financeiros, fluxo de caixa e controle de orçamento;
• Monitoramento de indicadores sociais/financeiros dos projetos;
• Proatividade e interesse em aprender;
• Senso de organização, iniciativa e dinamismo;
• Disponibilidade para viagens.
Requisitos:
Estamos buscando pessoas cursando ou já formadas em: Administração,
Contabilidade ou Controladoria.
Que tenham interesse em trabalhar no terceiro setor na área Administrativa.
Requisitos mandatórios
• Ter carteira de habilitação e dirigir na estrada.
• Excel avançado. (será realizado teste de conhecimento)
Salário: R$ 1.433,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale alimentação, vale transporte e plano de saúde.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NATAN MEDINA
para o e-mail fundacaojari.cps@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até
o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA FISCAL - TEMPORARIO / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
GESTOCK - Soluções Integradas em Logística e Terceirização está com uma vaga(s)
em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Analista e Apuração dos Impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS,
IRRF, ISS,...). Impostos Retidos na Fonte; Analise de Notas Fiscais de Entrada e
Saída; Conferência dos Livros Fiscais; Responsável pelas Obrigações Acessórias
(Gia, Dacon, SPED, ECF...);
Requisitos: Atualizado com a Legislação Tributaria; Atualizado com as Obrigações
Acessórias; Bons Conhecimentos em Sistema SAP e MASTERSAF; Bons
conhecimentos no Pacote Office, Excel;
Salário: a combinar
Benefícios: Salário na fixa de R$ 3.000,01 à R$ 4.000,00. #Vaga temporária seis
meses# + Transporte + Refeição + Convênio Médico + Seguro de Vida + Convênio
Odontológico
Observações: #Vaga temporária por seis meses# Indispensável conhecer sistemas
SAP e MASTERSAF Indispensável ser morador de Jundiaí, Valinhos, Louveira e/ou
Vinhedo Informar Pretensão Salarial ou Ultimo Salario.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gestock para o email auditoria@gestock.com.br com a sigla Fiscal no campo assunto até o dia
04/09/2015.
Veja outras vagas de Analista Fiscal - Temporário no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADVOGADO COM EXPERIÊNCIA EM CONTENCIOSO DE MASSA - AGOSTO
2015
Escritório de Advocacia de Grande Porte, situado no Centro do Rio de Janeiro, com
atuação em Contencioso de Massa CONTRATA:
Descrição da vaga:
· Atuar na área Cível, acompanhando o processo do início ao fim.
· Necessário organização e concentração.
Requisitos
· Ter experiência anterior na área de contencioso.
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: Recolhimento do INSS + VT+ PL.
Regime de contratação: Sócio Cotista
Horário: De segunda a sexta, das: 09h00min às 18h00min.
Favor enviar CV COLADO NO CORPO DO E-MAIL para
rhcmadvogados@yahoo.com.br
Com assunto: ADVOGADO COM EXPERIÊNCIA EM CONTENCIOSO DE MASSA AGOSTO 2015
.Currículos anexados serão descartados.

ASSIST CONTAS PAGAR RECEBER / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1
VAGA(S)
PADRHÃO está com uma vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Atuar como assistente de contas a pagar e receber / financeiro
em indústria.
Requisitos: Com experiência no setor financeiro, com foco em contas a pagar e
receber, conhecimento na área administrativa geral, residir em Santa Bárbara,
Americana, Nova Odessa ou Sumaré.
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 ASSIST CPR no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de ASSIST CONTAS PAGAR RECEBER no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
MKS ALIMENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar na elaboração de balancetes, calcular impostos (PIS,
COFINS, ICMS etc), verificar impostos retidos, organizar documentos referentes a
contabilidade da empresa, lançamento de notas fiscais, apuração de impostos
federais, estaduais e municipais, retenções na fonte, substituição tributária e
controle de arquivos XML.
Requisitos: Ter trabalhado na área por no mínimo 02 anos com registro na carteira.
Ter conhecimento em cálculo de impostos (PIS, COFINS, ICMS etc).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Vale alimentação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email ADMINISTRATIVO@MKSALIMENTOS.COM.BR com a sigla AF no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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 DE CUSTOS SENIOR
RH Automotive-São Paulo, SP.
Administração de Empresas e Ciências Contábeis
Função desejada:
Analista Custos
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-São Paulo
Salário: De R$ 6.001,00 até R$ 7.000,00
Requisitos/Comentários
sobre a vaga:
Experiência na área de custos, análise e fechamento de custos, apropriação de
custos indiretos, análise e acompanhamento do processo produtivo, estudo de
custos rentabilidade de produtos e serviços.
Elaboração do orçamento econômico e financeiro anual, controle de resultado e
informação por centro de custos, análise de custos por departamento da empresa,
analise comparativo.
Formação de preço.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1228467
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2015
Atribuições:
Atuar no agendamento de visitas via telefone apresentando os produtos Valecard.
Requisitos: Ensino Médio completo ou superior cursando; Pacote Office
intermediário Benefícios: Empresa oferece plano médico, plano odontológico, vale
alimentação, vale transporte, seguro de vida. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228467/auxiliaradministrativo#sthash.w1jjOOZq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1228688
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Responsabilidades:
•Manter os dados da área atualizados na rede corporativa;
•Alimentar planilhas com dados estatísticos;
•Realizar a preparação de relatórios gerenciais;
•Desenvolvimento de apresentações corporativas e propostas comerciais;
•Preenchimento de RFI’s (Request for Information) e RFQ’s (Requst for Quotation);
•Acompanhamento de pipeline,
Requisitos:
•Formação em Administração ou Comércio Exterior;
•Conhecimento avançado em pacote Office;
•Inglês avançado;
•Experiência na área de Facilities e conhecimento em Espanhol será um diferencial.
Local de Trabalho São Paulo, SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228688/analistaadministrativo#sthash.DywGWK9S.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar administrativo
Código da vaga: v1228702
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Blumenau / SC / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Requisitos: Ensino médio
Desejáveis: Conhecimento em informática
Boa digitação
Atividade a desenvolver:
Digitação Benefícios: Vale transporte Ticket refeição Assistência médica Assistência
odontológica Seguro de vida em grupo - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228702/auxiliaradministrativo#sthash.4XRAdExY.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO SÊNIOR
Código da vaga: v1227337
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Avaliar e monitorar risco operacional e de processo de plano de saúde.
- Definir e implantar controles operacionais e de gestão financeira, avaliando
retorno e viabilidade econômica.
- Estruturar relatórios gerenciais para acompanhamento de desempenho de
programas.
- Gerir as metas organizacionais (eficiência e lucratividade).
- Implantar, monitorar e aprimorar processos e procedimentos.
- Gerenciar as contas a receber e a pagar.
- Apresentar análise e parecer qualificado para facilitar as decisões na alta gestão
da empresa.
- Antecipar tendências de mercado e possíveis variações de cenários.
- Implementar e monitorar sistemas de gestão financeira.
- Monitorar a carteira de demandas judiciais e auxiliar na preparação da defesa.
Requisitos:
- Pós-graduação na área financeira.
- Experiência em planejamento, organização e desenvolvimento de planos
econômico-financeiros, gerenciamento de custos e análise de informações contábeis
e indicadores de desempenho, para acompanhar projeções de faturamento, reduzir
perdas e aumentar o resultado.
- Experiência em definição de políticas administrativas e orçamentárias, em
implementação de melhorias e avaliação de resultados e aperfeiçoamento dos
processos inerentes à área.
- Experiência em desenvolvimento de ações corretivas e preventivas dos processos
e procedimentos internos, através da análise e avaliação da Matriz de Riscos,
mapeando as prioridades.
- Desejável vivência em gestão de plano de saúde e de custos médico-hospitalares,
avaliação/auditoria de documentos comprobatórios, relatórios médicos, análise de
processo de tratamentos, patologias, coberturas especiais e outros.
- Desejável familiaridade no contato com redes credenciadas, Ministério da Saúde,
usuários, PROCON etc., em tratamento de dúvidas / consultas, na prática de
preservar / fortalecer a imagem da empresa.
- Desejável conhecimento das leis que regulamentam planos de saúde e em relação
às deliberações da ANS.
- Desejável conhecimento em contabilidade, atuária, estatística e matemática
financeira.
Informações adicionais:
- Cidade: Brasília- Benefícios de empresa de grande porte - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1227337/gerente-administrativo-financeirosenior#sthash.AoefaxjP.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Jr.
Código da vaga: v1229122
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Atividades:
*Elaborar defesas nos processos administrativos da ANS, Gestão de defesas dos
processos no PROCON, acompanhamento de normas e emissão de parecer
normativo, publicações no Diário Oficial da União, análise de contratos e elaboração
de relatórios gerenciais.
Requisitos:
*Ensino Superior Completo em Direito.
*Vivência em Operadora ou Administradora de Benefícios em Saúde, atuando com
elaboração de defesa nos processos administrativos da ANS; ou Experiência com
defesa de clientes relacionados às Operadoras e Administradoras.
*Conhecimento normativo da ANS.
*Excel Intermediário para avançado.
Local: Centro - SP
Horário: Comercial
Remuneração: Salário fixo + benefícios atrativos Contrato: CLT Efetivo direto pelo
cliente. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229122/advogadojr#sthash.uOZOBPKY.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1228746
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
- Ensino superior em Direito (cursando a partir do 6º período);
- Conhecimentos em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e Direito Civil
(Contratos);
- Bons conhecimentos do Pacote Office;
- Disponibilidade para viajar.
Principais atividades:
- Manter o contato com os escritórios externos que prestam serviços advocatícios,
agilizando as questões práticas dos processos, como documentações
comprobatórias, prepostos, calendário de audiências, entre outros;
- Apoiar a consultoria interna no que tange os assuntos trabalhistas;
- Apoiar a análise e elaboração de contratos;
- Auxiliar na elaboração de relatórios periódicos internos de controle das ações
judiciais;

- Organizar documentos para defesa em processo judicial;
- Dentre outras.
Benefícios:
- Salário compatível com mercado;
- Vale transporte;
- Plano de saúde;
- Plano odontológico;
- Vale refeição ou Vale alimentação;
- Seguro de vida;
- Auxílio creche.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro/RJ. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228746/assistentejuridico#sthash.8jmkVrYa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Recrutamento & Seleção Júnior
Código da vaga: v1229175
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Júnior para a área de
Recursos Humanos do BNY Mellon.
Escopo das atividades:
Atuar em parceria com os HR Business Partners para realizar os processos de
recrutamento e seleção interno e externo, garantindo que as contratações estejam
em acordo com as estratégias e necessidades da área solicitante e com os prazos
previamente assumidos por ambas as partes, com o objetivo de preencher as vagas
dentro dos critérios estabelecidos;
Realizar estudos de mapeamento de mercado em funções específicas da
companhia, garantindo a manutenção do banco de currículos para posições críticas;
Conduzir o recrutamento do programa de Aprendiz e PCD’s;
Inserir as requisições de vagas no sistema Taleo e garantir que o fluxo de
aprovação seja concluído no prazo esperado;
Divulgar e atualizar as vagas em aberto no site da companhia.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação Concluída em Administração, Psicologia ou Pedagogia; Facilidade de
expressão, comunicação e organização; Forte habilidade com Excel e controles
através de planilhas;
Inglês fluente.
Requisitos Desejáveis:
Experiência com o sistema Taleo.

Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1229175/analista-de-recrutamento-selecaojunior#sthash.iWKCcpVp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Departamento De Pessoal Pleno
Código da vaga: v1229178
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Pleno para a área de
HR Operations do BNY Mellon.
Escopo das atividades:
Acompanhar e garantir o fechamento da folha de pagamento mensal, bem como a
organização das rotinas de pessoal;
Manter o sistema da folha de pagamentos atualizado, com os inputs de informações
como: admissão, rescisão, alterações salariais, cadastrais e etc. com objetivo de
atender as solicitações das áreas, das auditorias, das fiscalizações e do BNY Mellon,
facilitando a busca de dados e a elaboração de relatórios para os gestores e para o
controle da área de recursos humanos;
Realizar o atendimento de funcionários sobre: ponto eletrônico, folha de
pagamentos, data de recebimento, horas extras, questionamentos sobre atrasos,
férias, atestados de saúde, esclarecendo dúvidas sobre os processos de folha de
pagamento e buscando satisfação dos clientes internos;
Acompanhar o contato com fornecedores de benefícios, através de estratégias prédefinidas, mantendo um relacionamento com empresas parceiras e a satisfação do
cliente interno, garantindo que o pagamento dos fornecedores sejam realizados
conforme previsto em contrato;
Apoiar a gerência na prestação de informações de suporte ao departamento jurídico
em processos trabalhistas, através de levantamento de dados e documentos, a fim
de defender os interesses do BNY Mellon.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação Completa em Administração, Contabilidade ou Economia;
Conhecimento do Pacote Office, principalmente Excel;
Inglês avançado;
Experiência anterior com sistema ADP e Peoplesoft será considerado diferencial;
Inglês fluente.
Requisitos Desejáveis:
Experiência com o sistema ADP e Peoplesoft.

Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1229178/analista-de-departamento-pessoalpleno#sthash.pDttXKXa.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1207855
Nível hierárquico: Gerência
Local: Várzea Paulista / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2015
Ensino superior completo em Administração ou Economia.
Pós em áreas correlatas.
Será responsável pela gestão de tributos, formação do preço de venda, auditoria,
controle das contas a pagar, controle das aplicações financeiras, controle dos saldos
bancários, administração do fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras.
Irá realizar a captação de recursos visando decidir a relação entre dívida e capital
próprio mantendo um bom equilíbrio entre capital e dívida, alocar recursos da
melhor maneira possível, considerando o tamanho da empresa e a sua capacidade
de crescimento, status dos ativos se eles são de longo prazo ou de curto, realizar o
planejamento de lucro, suprir a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a
em análises estratégicas e tomadas de decisões, fornecer demonstrações
financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os relatórios para administrar a
empresa de modo eficiente, orientar sobre assuntos contábeis locais, levantar
questões comerciais, como custo e formação de preço de venda, garantir que as
demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras, gerenciar
informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa,
custos, despesas, para a elaboração de relatórios, acompanha e executa
planejamentos de recebimentos e pagamentos, visando impactar diretamente a
operação no mercado de capitais.
Buscamos profissionais com visão holística da empresa para que possa enxergar
todos os setores, a interatividade entre os mesmos, e criar controles internos
eficientes, eficazes e efetivos para se antecipar aos futuros problemas.
EMPRESA: Confidencial Estamos trabalhando com pretensão salarial. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1207855/gerentefinanceiro#sthash.SXfGhNlS.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTABIL PLENO / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Rio Verde Engenharia e Construção está com uma vaga(s) em aberto para LIMEIRA
/ SP.
Responsabilidades: Responsável pela análise e execução das atividades da
contabilidade geral, visando assegurar o cumprimento dos princípios e normas
contábeis de toda a empresa; Elaborar Demonstrações Financeiras/Contábeis do
Grupo econômico; Elaboração das obrigações acessórias tais como ECF, SPED e
ECD.
Requisitos: Sólidos conhecimentos em consolidação de balanço, cálculo de
equivalência patrimonial, atendimento à auditorias externas e IFRS. Analisar as
informações e registros das integrações contábeis em processo sistêmico;
Acompanhar fiscalizações; Apoiar na criação de controles internos, contábeis e
gerencias. Experiência e m apuração de custo método “POC” será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Plano Odontológico, Auxílio Refeição/Alimentação,
Auxílio Combustível; Seguro de Vida, Previdência Privada; Auxílio Educação e PLR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Antonia
Cavalcante para o e-mail recrutamento@rioverde.com.br com a sigla Analista
Contábil no campo assunto até o dia 15/09/2015.
Veja outras vagas de Analista Contábil Pleno no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO
Requisitos:
* Experiência na área Financeiras
* Ensino Médio Completo
* Desejável Curso Superior Completo ou Completo nas áreas afins
* Experiência em contas a pagar e receber será diferencial
* Residir em São Gonçalo ou locais de fácil acesso
Os interessados devem enviar currículos para andrezatalentoshumanos@gmail.com
e sg.oportunidades@gmail.com com a pretensão salarial, escrevendo no assunto:
ASSISTENTE FINANCEIRO.

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!

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

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 própio
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!

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante localizada na cidade de Campinas bairro do Cambuí está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Estamos a procura de uma pessoa dinâmica e responsável.
Requisitos: Ter boas práticas de cozinha, auxiliar nas diversas tarefas relacionadas
com atividades do restaurante, tais como: preparação de alimentos, limpeza e
conservação das dependências do restaurante.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local vale transporte e estimativa de gorjeta

Observações: Horário de trabalho de segunda à sábado das 7hs as 15h20minhs ou
8hs as 16h20minhs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcos/Wagner
para o e-mail rh.ebcps@gmail.co m com a sigla no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SALADEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante localizado no bairro do Cambuí em Campinas SP está com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montar o Buffet de saladas, manter o local de trabalho limpo e
organizado, armazenar os alimentos corretamente e auxiliar na lavagem dos
equipamentos da cozinha.
Requisitos: Vasto conhecimento no preparo de saladas em geral.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e refeição no local.
Observações: Horário de trabalho de segunda à sábado das 08h00minhs as
16h20minhs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcos/Wagner
para o e-mail rh.ebcps@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Saladeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO(A) / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de restaurante com mais de 20 anos de mercado contrata:
está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA.
Responsabilidades: Realizar operações de culinária, preparos conforme cardápio,
apoiar equipe com chef de cozinha.
Requisitos: Habilidade como cozinheiro, afinidade com a atividade e disponibilidade
para trabalhar de após 16h00min.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde, Odonto, cesta, VT, Refeição, fretado na saída.
Observações: Disponibilidade de horário após 16h00 aos sábados e domingos
serve-se almoço

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VALOREM
CONSULTORIA para o e-mail rh@consultoriavalorem.com.br com a sigla
cozinheiro(a) no campo assunto até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRO(A) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente de Restaurante
Código da vaga: v1201533
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
- REALIZAR CONTRATAÇÃO DOS COLABORADORES DO RESTAURANTE;
- REALIZAR CONTROLE DO ESTOQUE;
- GESTÃO DE EQUIPES;
- GERENCIAR O SERVIÇO PRESTADO AO CLIENTE E PLANEJA E CONTROLA AS
ROTINAS DE VENDAS, FINANCEIRO E COMPRAS. ESTUDA O CUSTO DE
MERCADORIAS E LISTA DE PREÇOS DOS CARDÁPIOS E TREINA O PESSOAL DE
COZINHA E SALÃO, A FIM DE CUMPRIR COM AS NORMAS DE LIMPEZA E HIGIENE.
PRÉ-REQUISITOS: JÁ TER ATUADO COMO GERENTE DE RESTAURANTE, DE
PREFERÊNCIA EM PIZZARIAS.
SALÁRIO: R$2.000,00 + COMISSÃO
BENEFÍCIOS: VT
HORÁRIO: 17h20min às 00h20min
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1201533/gerente-derestaurante#sthash.QEKeMgkx.dpuf
www.vagas.com.br

LÍDER DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Código da vaga: v1221668
Nível hierárquico: Pleno
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Requisitos:
Formação: Ensino Médio Completo;
Conhecimentos:

Liderança de equipes;
Experiência:
Desejável vivência com limpeza de máquinas e liderança de equipe; Informações
da Vaga:
Principais atribuições:
Acompanhamento de equipe, orientações diversas na limpeza de máquinas
industriais, delegação de tarefas, etc. Remunera Vale Transporte; Refeição no local;
Tipo da Vaga: Temporária;
Horário de Trabalho: A definir;
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes/SP. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221668/lider-de-segurancaalimentar#sthash.1AKFcUBE.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA
Código da vaga: v1221719
Nível hierárquico: Gerência
Local: Linhares / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Outubro de 2015
A vaga é para Gerente de Projetos de Engenharia.
É necessário que o candidato possua experiência sólida na área com no mínimo
cinco anos atuando na área de projetos.
É importante que tenha conhecimento de processo e utilidades, segurança de
alimentos. A formação Acadêmica do candidato deve ser voltado para a área de
Engenharia.
Sendo um diferencial Engenharia Química ou de Alimentos.
É desejável que o candidato tenha MBA Planejamento e/ou Projetos, curso de Auto
CAD e MS Project.
O candidato deverá ter disponibilidade para residir em Linhares-ES.
Salário e benefícios serão informados na entrevista. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221719/gerente-de-projetos-deengenharia#sthash.US5MVCRK.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Alimentos - LOJA 20 - Cambe/PR
Código da vaga: v1221441
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Cambé / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Outubro de 2015
O Encarregado de Alimentos terá como principal responsabilidade:
• Responderá pelas atividades relacionadas a exposição das mercadorias nas
prateleiras, bem como reserva de espaço destinados aos produtos, verificando
também a higiene e limpeza, de modo a zelar pela imagem da loja e manter a
qualidade do atendimento ao cliente;
• Contribuir para a redução de quebras;
• Orientar os demais funcionários de sua área de atuação no desenvolvimento de
trabalhos;
• Acompanhar e assegurar o cumprimento das políticas da empresa quanto a
liberação de volumes de mercadoria;
Requisitos:
• Ensino Médio Completo;
• Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
• Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Atenção e dinamismo completam o perfil. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221441/encarregado-de-alimentosloja-20-cambe-pr#sthash.A4yb7Wc5.dpuf
www.vagas.com.br

COZINHEIRO(A) CHEFE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Brasileirinho Entrega Campinas: Rede franquia de comida típica brasileira com
aproximadamente 21 opções de prato. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Coordenar a evolução dos cozinhados - Executar/ Coordenar
preparações culinárias simples - Atender as normas da franquia bem como:
*Cortar; Limpar; Pesar e separar as porções.
Requisitos: - Experiência anterior em restaurantes/cozinha industrial-Mínimo de
cinco anos - Experiência em coordenar atividades relacionadas ao preparo de
refeições e equipe de auxiliares Salário: R$
Benefícios:
Observações: Horário: das 09hrs - 15hrs Contrato: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alvaro Szrajer
para o e-mail alvaroszrajer@gmail.com com a sigla Vaga Cozinheiro no campo
assunto até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Cozinheiro(a) Chefe no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Restaurante em campinas comercial contrata auxiliar de cozinha. Está com duas
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Estamos contratando auxiliar de cozinha homem ou mulher,
para trabalho em nossa cozinha. Trabalho diretamente com manipulação de
alimentos, louças e montagem de refeições. Trabalho de segunda a sábado. Horário
das 8.00h as 16.45h Pessoa com iniciativa, responsabilidade, e força de vontade.
Requisitos: Experiência mínima de seis meses
Salário: R$ 1.090,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SEGURO DE VIDA + PLANO
ODONTOLÓGICO BRADESCO + BONIFICAÇÃO + BONIFICAÇÃO POR METAS +
ESTIMATIVA DE GORJETA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
cozinharh@hotmail.com com a sigla aux no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Cozinheiro (a)
Código da vaga: k7-3158
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: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1UJwY2Y

CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Jeffs Burger empresa especializada em Fast Food está com duas vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: preparação de lanches, porções, saladas rotina diária de
lanchonete.

Requisitos: maior de 25 anos ter experiência em carteira residir próximo Taquaral,
Nova Europa. Brasília. Disponibilidade de horário
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte refeição no local vale alimentação
Observações: horário noturno das 16h00min as 01h00min fim de semana ate as
03h00min. Escala 6x1 (quatro folga mensal sendo uma no domingo)
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço Av
Julio Prestes 678 B. Taquaral (apos as 16h00min de 3ª a 5ª), para a vaga de
Chapeiro aos cuidados de Tatiana até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Engenheiro Alimentos / Químico
Código da vaga: v1225625
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Principais Responsabilidades:
- Controle de estoques;
- Comunicação com todos os funcionários da planta do cliente;
- 80% processos de chão de fábrica e 20% administrativo.
Local de Trabalho: Jundiaí / SP.
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira.
Pré-Requisitos: - Ensino Superior Completo em Engenharia de Alimentos,
Engenharia Química ou Química.
- Experiência com processos industriais no segmento de bebidas;
- Conhecimentos e habilidades mecânicas básicas; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225625/engenheiro-alimentosquimico#sthash.BKVSnCLB.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Açougue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo Não é necessário Experiência.
SER MAIOR DE 18 ANOS
Locais de trabalho:

Zona Norte (Centro, Rio Comprido, Tijuca e Vila Isabel)
Horário de trabalho: Tarde/ Noite
Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$663,00+ Vale Transporte( SEM LIMITES) + 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-acougue154047.aspx

Auxiliar de Peixeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo Não é necessário Experiência.
SER MAIOR DE 18 ANOS
Locais de trabalho:
Zona Norte (Centro, Rio Comprido, Tijuca e Vila Isabel)
Horário de trabalho: Tarde/ Noite
Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$663,00+ Vale Transporte( SEM LIMITES) + 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-peixeiro154048.aspx··.

Auxiliar de Padeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo Não é necessário Experiência.
SER MAIOR DE 18 ANOS
Locais de trabalho:
Zona Norte (Centro, Rio Comprido, Tijuca e Vila Isabel)
Horário de trabalho: Tarde/ Noite
Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$663,00+ Vale Transporte( SEM LIMITES) + 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-padeiro154049.aspx

PADEIRO
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
1º Grau incompleto
Experiência de seis meses na função
Disponibilidade de horário para 2º turno.
Salário: R$ 800 00 + VT; Refeição no local; Ass. Médica e Odontológica; Seguro de
vida; e outros.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/padeiro-154002.aspx·.

CONFEITEIRO
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
1º Grau incompleto
Experiência de seis meses na função
Disponibilidade de horário para 2º turno.
Salário: R$ 800 00 + VT; Refeição no local; Ass. Médica e Odontológica; Seguro de
vida; e outros.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/confeiteiro-154003.aspx·.

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CASA DE REPOUSO CONCEITUADA EM CAMPINAS está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: COZINHAR, E MANTER LIMPA A COZINHA.

Requisitos: CONHECIMENTO DE COMIDA TRIVIAL, SABER FAZER BOLOS CASEIROS
(FUBÁ, LARANJA, CHOCOLATE), SER DO SEXO FEMININO, TER ENTRE 30 E 50
ANOS, SER CAPRICHOSA E ASSEADA.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: R$1.400,00 BRUTO, REGISTRO, VALE TRANSPORTE, VALE
ALIMENTAÇÃO, CONVENIO ODONTOLOGICO, BONUS EM DINHEIRO.
Observações: 07h00min AS 16 h, TRABALHA 06 DIAS, FOLGA 01.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SETOR DE RH
para o e-mail rhcasaderepouso@outlook.com com a sigla COZINHEIRA no
campo assunto até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas d e COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Engenheiro Alimentos / Químico
Código da vaga: v1225625
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Principais Responsabilidades:
- Controle de estoques;
- Comunicação com todos os funcionários da planta do cliente;
- 80% processos de chão de fábrica e 20% administrativo.
Local de Trabalho: Jundiaí / SP.
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira.
Pré-Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Engenharia de Alimentos, Engenharia Química ou
Química.
- Experiência com processos industriais no segmento de bebidas;
- Conhecimentos e habilidades mecânicas básicas; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225625/engenheiro-alimentosquimico#sthash.WRtBqBZV.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1225685
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Supervisionar a equipe, bem como a operacionalização das atividades
administrativas, da cozinha e dos demais serviços do restaurante a fim de atender
corretamente as expectativas da presidência, diretoria e seus convidados.
Atendimento e interface com os departamentos da empresa para elaboração de
proposta de eventos (cardápio, custos, resumo dos detalhes das operações
oferecidas);
Contratar decoração, pessoal eventual, locar materiais e equipamentos necessários
para a realização dos eventos, de acordo com normas e procedimentos pré
estabelecidos; Apurar custos de elementos e bebidas, assim como as despesas
gerais dos eventos para balancete mensal:
Transmitir as especificações dos usuários às equipes de salão e de cozinha no que
se refere à organização e aos serviços de restaurante e eventos;
Organizar e manter arquivos adequados e sistemas de comunicação e fazer o
acompanhamento dos procedimentos de acordo com as diretrizes propostas;
Avaliar resultados e estabelecer estratégias para melhorar a qualidade oferecida
aos usuários;
Proporcionar aos usuários dos serviços de A&B um serviço acima dos padrões,
fazendo o que for possível e razoável para satisfazer ou ultrapassar as expectativas
dos mesmos; Demostrar trabalho de equipe, cooperando com seus colegas e
ajudando-os quando necessário;
Comunicar-se eficientemente com usuários, colegas e gestor;
Supervisionar a maneira como a equipe de atendimento (maitres, garçons e
copeiros) aplicam as normas, sistemas e técnicas de atendimentos aos usuários pré
estabelecidas. Supervisionar a conduta e a higiene pessoal da equipe de
atendimento. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225685/supervisor-operacional-dealimentos-e-bebidas#sthash.69mLNpCf.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor Segurança de Alimentos – Porto Alegre
Código da vaga: v1227577
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2015
Principais Atividades:

Realizar auditorias em serviços de alimentação, áreas de alimentos e bebidas de
hotéis, restaurantes, área de perecíveis de supermercados /hipermercados,
indústrias de alimentos;
Executar as atividades, conforme lista de verificação e padrões pré-estabelecidos;
Levantar não-conformidades praticadas pelas unidades fabricantes/ manipuladoras
de alimentos;
Realizar reporte do resultado da auditoria para o cliente após o término da
auditoria; Elaboração e digitação de relatório de auditoria;
Garantir confiabilidade, imparcialidade e segurança nos resultados obtidos;
Cumprir todo o cronograma estabelecido dentro do prazo;
Realização de Treinamentos em Segurança dos Alimentos.
Pré-requisitos:
Disponibilidade para viagem;
Curso Superior completo em Nutrição, Engenharia de Alimentos ou Medicina
Veterinária;
Possui CNH;
Domínio no pacote Office
Conhecimento legislações nacionais em Boas Praticas de Fabricação e Segurança
dos Alimentos.
Conhecimento em HACCP.
Competências Comportamentais:
Ético;
Observador,
Perceptivo e Detalhista;
Discreto;
Pró-ativo;
Organizado (planejamento / apto a cumprir prazos);
Integro;
Imparcial. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1227577/auditorseguranca-de-alimentos-porto-alegre#sthash.d38oiOAj.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregada de Lanchonete (Sub-gerente) – Barra, Del Castilho e Niterói.
Salário R$1.200,00 + VT + Lanche no local + VA
Local de Trabalho: Barra ou Del Castilho
Escolaridade: Ensino Médio completo. Ensino Superior completo ou cursando será
um diferencial.
Perfil: Atuar com abertura e fechamento de caixa, controlar os prazos de validade e
situação dos mesmos para o consumo. Conferir cartões de ponto dos funcionários.
Realizar pedidos de produtos para abastecer a loja.

Experiência comprovada na função.
Enviar currículo: paulaslm@outlook.com
Assunto: Encarregada de Lanchonete – Barra, Del Castilho ou Niterói (colocar a
localidade de preferência).

NUTRICIONISTA / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Estamos com uma vaga em aberto para Profissional da área de nutrição,
Nutricionista ou técnico(a) em nutrição. Está com uma vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: atuar como nutricionista.
Requisitos: Curso Técnico em Nutrição ou Curso Superior em Nutrição
Salário: a combinar
Benefícios: Combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS para o email carlospgmh@gmail.com com a sigla NUTRICIONISTA no campo assunto até
o dia 11/09/2015.
Veja outras vagas de Nutricionista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MERENDEIRA_COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escola de berçário e Ensino Fundamental está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fazer a refeição das crianças;
Requisitos: Cozinhar para crianças
Salário: R$ 1.027,00
Benefícios: Cesta Básica e Vale Transporte
Observações: MORAR EM CAMPINAS ou PRÓXIMO, ter habilitação; Disponibilidade
de trabalho das 06h50minh às 16h30minh.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cozinha para o email rh_escola@yahoo.com.br com a sigla Coz no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Merendeira_cozinehira no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Ajudante de Cozinha
LOCAL DE TRABALHO: Nova Iguaçu (Posse)
ESCALA DE TRABALHO: 06h às 15h48minh (6x1 com folga sábado ou domingo)
SALÁRIO: R$ 1.044,00
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; Pré-preparo das
saladas, legumes e proteínas; Cuidado na apresentação das refeições; Preparo de
sobremesa e sucos; Organizar equipe da cozinha durante todas as atividades;
Limpeza dos equipamentos utilizados;
REQUISITOS: Disponibilidade de horário e início imediato; Experiência com preparo
de refeição em cozinha industrial; 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: Ajudante Cozinha + (informar o bairro onde mora).
Obs.: Não poderá possuir bilhete único vinculado.

Chefe de Cozinha
LOCAL DE TRABALHO: Caju (Av. Brasil - Zona Portuária)
ESCALA DE TRABALHO: 06h à 15h48minh (escala 6x1, com folga sábado ou
domingo).
VAGA: uma (somente sexo masculino)
SALÁRIO: R$ 1.800,00
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 equipe de cozinha; Organizar e
apresentar uma equipe dinâmica; Limpeza dos equipamentos utilizados;
Atendimento diferenciado aos clientes da Diretoria; Entre outras.
REQUISITOS: Experiência comprovada como Chefe de Cozinha, no mínimo cinco
anos; Experiência em cozinha industrial e refeições self service; Possuir
disponibilidade para trabalho sob pressão; Boa apresentação; Ensino médio;
Possuir fácil acesso ao local de trabalho;
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para: supervisao01@yahoo.com.br,
colocando no assunto: Chefe de Cozinha.

COZINHEIRO(A) Icaraí - Niterói
Funções: preparar refeições no estilo mineiro self-service.
Necessário: Experiência anterior como cozinheiro (a)
Salário: R$980,00 (em CTPS) + variável (salário pode chegar a R$1.800,00) + VT
+ Refeição no local + seguro de vida
Horário: 07h as 15h terça à domingo
Email: selecao_niteroi@yahoo.com.br

CHEFE DE COZINHA / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
PADRHÃO está com uma vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Atuar como chefe de cozinha para diretoria de indústria.
Requisitos: Com experiência anterior como chefe de cozinha, cursos na área, 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 CHEFE DE COZINHA no campo assunto até
o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de CHEFE 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.GMzcv3k
A.dpuf
www.vagas.com.br

PROJETISTA MECÂNICO
RH Automotive-Betim, MG.
Desenho Industrial e Engenharia Mecânica
Função desejada:
Projetista
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
MG-Betim
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
- Superior em Engenharia ou Curso Técnico de Mecânica.
- Curso de desenho técnico mecânico.
- Conhecimentos básicos em Pneumática/Hidráulica
- Conhecimento dos softwares AUTOCAD; SOLIDWORKS; INVENTOR.
- Desenho dois d e 3D
- Experiência em projetos na área da mecânica de precisão para indústria
automotiva com foco em
- Equipamentos/Linhas de montagem de componentes de
motor/transmissão/suspensão
- Equipamentos/Dispositivos de usinagem de componentes de
motor/transmissões.
Quantidade de vagas uma.
www.indeed.com.br

Analista de Qualidade Pleno
Robert Half Brazil-São Bernardo do Campo, SP.
A empresa
Multinacional do segmento automotivo, líder de mercado, fornecedora das
principais montadoras do país.
Descrição da vaga.
Reportando ao supervisor de qualidade, será responsável por disseminar boas
práticas e ferramentas de produtividade internamente, junto aos inspetores de
produção, bem como contato com clientes.
Utilização de ferramentas como 5S, 6sigma, PPAP, CEP, FMEA, Lean Manufacturing,
dentre outras, para análises, controles e resolução de problemas.
Liderar grupos de trabalhos com foco em qualidade, com representantes de
diversas áreas da empresa.
Realização de visitas técnicas em clientes a fim de garantir a qualidade e trazer
dados que garantirão a melhora do processo.
Análise do indicador de "custo da não qualidade", dentre outros, gerando relatórios
de resultados para a companhia.
Rotina de visita e acompanhamento da produção e laboratório de testes de
amostras.
Perfil desejado
Formação: superior completo em engenharia (mandatório).
Vivência no segmento automotivo.
Experiência em qualidade, com domínio de ferramentas de produtividade.
Trabalhar orientado a prazo e resolução de problemas.
Disposto a enfrentar desafios e vontade de melhorar processos existentes.
Desejo de construir carreira sólida e participar do crescimento da empresa.
Perfil comportamental: liderança, humildade para aprender e trabalho em equipe.
www.indeed.com.br

Técnico de Manutenção – Controlador
Paracatu, MG
Pré-requisitos
Experiência da área de controle de indicadores; Segmento mineração;
Formação técnica em elétrica, mecânica, administração, mineração;
Conhecimentos em pacote Office e desejável SAP;
Inglês básico;
Possuir disponibilidade para trabalhar em turno de revezamento.
Responsabilidades
Apontamento dos indicadores de desempenho dos equipamentos para apuração de
disponibilidade (Frota de manutenção automotivo);

Planejamento (Programação semanal índice de atendimento de ordem de serviço
preventiva e corretiva);
Controle de vida útil dos subconjuntos de toda frota da mina (jumbo, carregadeira,
escavadeira, caminhão fora de estrada, entre outros).
Careermine
www.indeed.com.br

LÍDER TÉCNICO MECÂNICO
RH Automotive-Betim, MG
Engenharia Mecânica
Função desejada:
Coordenador Projetos
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
MG-Betim
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
- Experiência na Coordenação de Equipe de Projetistas Mecânicos
- Superior em Engenharia ou Curso Técnico de Mecânica.
- Conhecimento dos softwares AUTOCAD; SOLIDWORKS; INVENTOR, MSPROJECT e/ou PRIMAVERA
- Conhecimento de Gerenciamento de Projetos (desejável)
- Experiência em projetos na área da mecânica de precisão para industria
automotiva
Quantidade de vagas: 1
www.indeed.com.br

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: 06h00min às 14h20min, 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

MECÂNICO AUTOMOTIVO
São Paulo, SP.
Será responsável por fazer manutenção dos carros.
Requisitos:
Necessário ter experiência em manutenção elétrica e mecânica de autos.
Ser responsável e residir na cidade Valinhos ou região de fácil acesso.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Segunda á Sexta das 07h30min as 18h00min e aos Sábados das 07h30min as
12h00min
Interessados em se candidatar a essa vaga deve enviar o currículo para o email –
diplomataautocenter@hotmail.com – com o assunto do email – MECÂNICO
AUTOMOTIVO + Vagas Urgentes São Paulo.
Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga.
Vagas Urgentes
www.indeed.com.br

CONSULTOR TÉCNICO
São Paulo, SP.
Com experiência em Centro automotivo/ com CNH. F: 3467-1770 ou Comparecer
Av. Sumaré nº 200 - Barra Funda. F: (11)3467-1770 Ou enviar CV p/
paulob2@hotmail.com
Entrar em contato
Folha de São Paulo -

Auxiliar Tacógrafo
Muraldevagas.com-Macaé, RJ
Descrição da vaga/ Requisitos:
profissional irá atuar com reparos e inspeções em veículos automotivos,
Noções de elétrica veicular
imprescindível experiência morar em Macaé ou redondezas
Ensino fundamental
Idade: Indiferente
Sexo: Indigente
www.indeed.com.br

Eletricista de Autos
Grupo Caoa-São Paulo, SP.
Realizar os serviços nos veículos conforme ordem de serviço pré-definida pelo chefe
de oficina, pela montadora e segundo os manuais dos veículos. Fazer a preparação
dos veículos para serviços e para entrega quando necessário.
Necessário ter experiência na função e possuir CNH categoria B. Ensino médio
completo ou Técnico em Elétrica Automotiva (completo ou em curso).
VT + VR + Ass Medica + Ass Odont. + Seg. Vida | Segunda a Sexta - 08h00min as
18h00min - Trabalhar em Moema - SP.
Apenas candidatos locais:
São Paulo, SP.
Experiência necessária:
Elétrica de autos: um ano
www.indeed.com.br

Instalador de Som Automotivo – Recife – PE
Recife, PE
RECIFE – PE
Realizar as instalações de sons em geral para veículos em geral, presta assistência
aos clientes entre outras atividades pertinentes a função.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Apenas encaminhar currículos os candidatos com o perfil acima.
Somente enviar currículos no corpo do email, os currículos enviados como anexo
não serão analisados.
Interessados em se candidatar a essa vaga deve enviar o currículo para o email –
contatorh.novos@hotmail.com – com o assunto do email.

MONTADOR DE AUTOS
RH Automotive-Rio de Janeiro, RJ.
Técnicas
Função desejada:
Montador Autos
Escolaridade: Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: RJ-Rio de Janeiro
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Interpretação de ordem de serviço, montagem de veículos automotores,
organização do ambiente de trabalho, utilização de equipamentos
ferramentas específicas para atividades da função.
Competências:
Ensino Fundamental completo.
Organização, Facilidade na comunicação, Agilidade, Iniciativa e
Dinamismo.
Vivência comprovada na área.
Domínio das técnicas de montagem.
Oferecemos:
Salário: A combinar
Almoço no local ( Após a efetivação);
Vale – transporte;
Horário: 2ª a 6ª feira dás 08h00min à17: 48h.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

PROG. CONTROLE PRODUÇÃO
RH Automotive-Vinhedo, SP.
Engenharia de Produção
Função desejada:
Programador Produção
Escolaridade: Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: SP-Vinhedo
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Responsabilidades: ENVIAR CV COM PRETENSÃO SALARIAL. TER
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. RESIDIR EM CAMPINAS, VINHEDO OU
VALINHOS.
Requisitos: COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE P.C. P, CURSO DO SENAI OU
SIMILAR
Salário: a combinar
Benefícios: VT/ ÔNIBUS FRETADO/ CESTA BÁSICA, REFEIÇÃO NO LOCAL
Observações: COM EXPERIÊNCIA EM PROGRAMAÇÃO CONTROLE
PRODUÇÃO.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

LÍDER DE PRODUÇÃO
RH Automotive-Vinhedo, SP.
Engenharia de Produção
Função desejada:
Líder Produção
Escolaridade: Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: SP-Vinhedo
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Responsabilidades: LIDER DE PRODUÇÃO
Requisitos: Superior. Conhecimento em informática e curso em áreas afins.
Experiência como líder de produção. Residir região de Vinhedo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte ou Fretado, Alimentação no Local, Cesta
Básica, Assistência Médica e Uniforme
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
RH Automotive-Arujá, SP.
Engenharia de Produção
Função desejada:
Auxiliar Produção Escolaridade: Indiferente Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática: Que resida na região: SP-Arujá Salário: À
combinar Requisitos/Comentários sobre a vaga: Desejável conhecimento
em operação de máquinas e experiência em área
produtiva.
Principais atividades: Auxiliar nas etapas secundárias do processo de
produção e operar máquinas.
Benefícios: Assistência Médica/Odontológica; Refeitório na Empresa e Vale
Transporte.
Local de Trabalho: Arujá/SP.
Remuneração: Piso da categoria (R$ 5,04/hora)
Residir próximo à Arujá.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
RH Automotive-Belo Horizonte, MG.
Engenharia de Produção
Função desejada:
Coordenador Produção Escolaridade: Indiferente Conhecimento nos
idiomas: Conhecimento em informática: Que resida na região: MG-Belo
Horizonte Salário: À combinar Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Atividades: responsável por coordenar a equipe para produção,
acompanhando o desempenho dos atendentes, orientando-os quando
necessário, visando garantir o ritmo, qualidade e produtividade do
trabalho, além de supervisionar a organização, higiene e limpeza das áreas
de trabalho.
Ensino médio completo
Horário: tarde/noite
Salário inicial: R$ 1.119,51
Necessário experiência em Fast Food
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser
com total responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

PRENSISTA
RH Automotive-Vinhedo, SP.
Técnicas
Função desejada:
Prensista
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Vinhedo
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Responsabilidades: PRENSISTA
Requisitos: Ensino Médio Completo. Experiência na área de prensista de
abrasivos, em máquinas automáticas (martine) será um diferencial, ou em
máquinas manuais. Residir região de Vinhedo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte ou Fretado, Alimentação no Local, Assistência
Médica, Convenio com farmácia e Uniforme
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

INSPETOR DE QUALIDADE - Vinhedo
RH Automotive-Vinhedo, SP.
Engenharia da Qualidade
Função desejada:
Inspetor Controle Qualidade
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Vinhedo
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Requisitos: COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE QUALIDADE, PAQUIMETRO,
Micrômetro, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
Salário: a combinar

Benefícios: VT E ÔNIBUS FRETADO, CESTA BÁSICA, REFEIÇÃO NO LOCAL,
ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONVÊNIO COM FARMÁCIA, UNIFORME.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

PINTOR DE AUTOS JR - RJ
RH Automotive-Rio de Janeiro, RJ.
Técnicas
Função desejada: Pintor
Escolaridade: Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: RJ-Rio de Janeiro
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Atuará com preparação e polimento de veículos nacionais e importados,
preparação das tintas, pintura, manuseio dos equipamentos e demais
atividades do setor.
Competências:
Ensino Fundamental Completo.
Organização, pontualidade, assiduidade, agilidade, iniciativa e dinamismo.
Vivência comprovada na área de pintura de autos.
Domínio das técnicas de pintura.
Oferecemos:
Salário: A combinar + Benefícios
Horário: 2ª a 6ª feira dás 08h00min à17: 48h.
Quantidade de vagas: uma.
www.indeed.com.br

MECÂNICO AUTOMOTIVO
Campinas, SP
: Atuar como Mecânico de Veículos de modo geral (Motor, Montagem e
desmontagem de Pneus, Alinhamento, Balanceamento, freios, suspensão, entre
outros),
Organização, limpeza do Patío e conservação dos equipamentos e Ferramentas.
Requisitos: Ter Habilidades e conhecimentos como Mecânico automotivo.

Saber trabalhar em equipe.
É necessário experiência de Um(1) ano.
Salário: a combinar
Benefícios: 1.100+Vale Refeição vale transporte +Premiação Bônus
Observações: HORÁRIO: Seg a sexta feira das 07h30min ás 18h00minHS
E nos Sábados das 07h30min ás 12h30minHS
Domingo e Feriados Não trabalha.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PRECISARH para o
e-mail precisaempregos20@gmail.com com a sigla EnsiteMecanico no campo
assunto até o dia 30/08/2015.
Emprega Campinas

Mecânico automotivo
Curitiba, PR
Função:
Mecânico automotivo
Principais Tarefas:
Será o responsável pela realização da manutenção de veículos antigos, irá trabalhar
com cotação de preços, orçamentos e compras de materiais diversos.
Também fará trabalhos como motorista transportando materiais e pessoas.
Benefícios:
Salário:
A Combinar
Horário:
Requisitos
Estado Civil:
Qualquer
Experiência (anos):
1 ano
Escolaridade: Segundo Grau Completo
Idiomas:
Conhecimentos:
Desidy.
www.indeed.com.br

93064 - LUBRIFICADOR II
VALE-Belém, PA.
Área de atuação: Outros
Cargo: LUBRIFICADOR II

Competência: Adaptabilidade / Flexibilidade, Análise / Solução de problemas,
Competência Funcional, Foco em Resultados, Qualidade
Idiomas: Conversação Leitura Redação Português Fluente
Local de trabalho: MARABÁ
Perfil profissional: Profissional (Nível Médio / Técnico)
Tipo de Contrato: Prazo Determinado
Vagas: 1
Resumo:
Ensino Médio
Experiencia como Lubrificador
Executar e auxiliar na montagem e desmontagem de peças de sistema de
lubrificação automática, auxiliar serviços de manutenção mecânica em máquinas,
equipamentos e instalações, componentes hidráulicos, pneumáticos, através de
reparos ou substituição de peças, fazendo ajustes, regulagem e lubrificação.
Auxiliar na montagem e desmontagem de peças e equipamentos
Executar serviços de inspeção de lubrificação em máquinas e instalações.
Elaborar relatórios de acompanhamento e controle de lubrificação e combustíveis.
Executar revisões de lubrificação dos equipamentos e instalações.
Manter e conservar as ferramentas de lubrificação.
Realizar troca de óleos lubrificantes, diesel e filtros.
Armazenar lubrificantes para futura utilização dentro das especificações da área.
Providenciar a coleta de amostras de lubrificantes para análise.
Interpretar o resultado das análises de óleo mediante conhecimento sobre tipos de
lubrificantes utilizados.
Controlar resíduos oleosos gerados na lubrificação.
Operar/ Manobrar ponte rolante, munck, plataforma equipamentos e veículos
auxiliares e automotores
Atualizar sistema informatizado de controle de manutenção.
Executar Limpeza / Lavagem
Especificar e aprovisionar materiais.
Controlar a chegada de materiais.
Eventualmente realizar corte com oxiacetileno
Executar, manter e orientar a limpeza e conservação das instalações e
equipamentos.
Executar filtragem de óleo lubrificante / diesel em equipamentos e instalações.
Análise o grau de sujidade do óleo, conforme ISO 4406.
Realizar teste de crepitação e viscosidade em óleo lubrificante.
Realizar reaproveitamento de filtro de ar
Realizar abastecimento de diesel em equipamentos e instalações
Transportar óleo usado / queimado para descarte
Abertura e analise do elemento filtrante.
Eventualmente fazer Solda Elétrica.
www.indeed.com.br

Technical Support Specialist
Porsche Brasil-São Paulo, SP
Give technical support to dealer network
Maintain Service Center Equipment
Vehicle Quality Monitoring & Improvement
Manage new Model launch through trainings and all types of necessary technical
information
Give technical approval for warranty cases
Manage quality of Body shops
College degree and Training in Engineering or as Automotive Repair Expert
5 plus years of working experience in After Sales, ideally in a similar function of an
importer
International experience is a plus
Sound knowledge of automotive repair processes and automotive technology
Proficiency qith MS Office
Fluent in English and Portuguese
Excellent problem solving skills
Team oriented working attitude
Please apply in English.
Porsche
www.indeed.com.br

Técnico Ar Condicionado Automotivo
São Luís, MA
Trabalhar com Cobranças na Região de São Luis Com Experiência mínima de 3
anos. Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com
total responsabilidade, eficiência e qualidade. Disponibilidade de início imediato.
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

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

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

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

Consultor (a) Imobiliário (a)
Código da vaga: k3775-2
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 4
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 01/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DXE7Dm

Consultor (a) Imobiliário (a)
Código da vaga: k3775-3
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 4
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DXE9uO

Vendedor (a) em Novos Negócios
Código da vaga: k7-3144
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DXE7TQ

Contato Comercial Autônomo
Código da vaga: k3588-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 99
Data de abertura: 30/07/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DeccUx

Vendedor (a) de Veículos
Código da vaga: k3787-4
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Balneário Camboriú/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/07/2015
Previsão de encerramento: 30/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1MWR59s

Consultor (a) de Prospecção Comercial
Código da vaga: k2699-14
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: 30/07/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1MWR2uj

Vendedor (a) de Veículos
Código da vaga: k3787-2
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Tubarão/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/07/2015
Previsão de encerramento: 30/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DecevI

Assistente Comercial
Código da vaga: k72-3
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DwHxlI

COORDENADORA COMERCIAL / SUMARÉ/ 1 VAGA(S)
Empresa que atua no ramo de transportes, inclusive químico, situada na cidade de
Sumaré, Jd. Manchester está com uma vaga(s) em aberto para Sumaré.
Responsabilidades: Atendimento e negociação com clientes; Coordenar e executar
reajustes de tarifas; Elaboração e aprovação de tabelas de frete; Realizar visita a
cliente; Identificar necessidades de treinamento e o planejamento dos mesmos;
coordenar equipe comercial; Administrar a grade de coletas e entregas; Analise de
CTRC para concessão de descontos; Administração do site para acesso de clientes;
Requisitos: Ter conhecimento no ramo de transportes de carga, bem como, ser
bem ativa e flexível para negociações.
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VT, Cesta básica, convênio médico e odontológico após 90 dias
término da experiência).
Observações: Trabalho será executado no horário comercial, pode haver a
necessidade de viagem, possuir veículo, tipo da contratação CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email adriana.silva@alfatransportes.com.br com a sigla COORDCOM no campo
assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Coordenadora Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente comercial
Código da vaga: v1221147
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Formação acadêmica:
Ensino Médio Completo ou Superior.
Remuneração e benefícios:
Salário compatível com o mercado (informar pretensão salarial)
Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Atribuições do cargo:
Acompanhamento de pedidos de venda, controle de entrega de mercadoria e pósvendas, auxilio aos vendedores e atendimento ao cliente e suporte nas demandas
comerciais;
Horário: 08h00min às 18 h.
Local de trabalho: Belo Horizonte / MG.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221147/assistentecomercial#sthash.SnXYFbOu.dpuf
www.vagas.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL
Código da vaga: v1221205
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Necessário ter vivência em representação em empresas de bens de consumo.
Atividades:
Prospecção de clientes, vendas no pequeno, médio e grande varejo,
acompanhamento de resultados, manutenção da carteira de clientes, viagens
constantes e atividades da área comercial como relatórios de vendas, desempenho
em vendas e metas; Negociação em vendas e relacionamento com clientes.
Formação Ensino Médio ou Superior completo.
Observações: Prestador de serviços (PJ).
Carro próprio.
Deverá ter empresa aberta ou disponibilidade para abrir. Registro no Core.
Disponibilidade total para viagens. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221205/representantecomercial#sthash.uLNM7HyY.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Comercial
Código da vaga: v1221172
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Liderança de equipe Gestão de resultados
Planejamento estratégico Análise de concorrência
Bom relacionamento interpessoal
Conhecimento em ações de guerrilhas e promocionais Report para diretoria das
unidades, gerência de mercado e diretoria nacional.
Superior completo Salário + benefícios compatíveis com o mercado
Local: Bahia - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221172/supervisorcomercial#sthash.SPNlMsky.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial
Código da vaga: v1221403
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 250
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Captação de potenciais compradores para os diversos segmentos em que atuamos
atendimento e acompanhamento durante a intermediação.
Temos oportunidades de negócio em todas as regiões de São Paulo e grande São
Paulo (Osasco, Santo André, São Bernardo e Guarulhos).
Oferecemos desenvolvimento do profissional, estrutura de apoio, anúncios nos
maiores sites do Brasil, excelente sistema de gestão de clientes.
Requisitos:
Ensino médio completo e maior de 18 anos.
Se você almeja ser um profissional de sucesso, junte-se a nós, e tenha uma líder
como sua parceira de negócios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221403/consultorcomercial#sthash.ye5bht7d.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1221455
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Agosto de 2015
Gestão administrativa e comercial de unidades / franquias;
Treinamentos e gestão de equipes de vendas;
Atuação direta junto a clientes corporativos;
Acompanhamento da concorrência;
Contração, demissão e gerenciamentos de equipes comerciais e administrativas;
Elaboração e acompanhamento de Budget;
Vendas b2b e b2c;
Dentre outras atividades pertinentes.
Necessário: superior completo; conhecimentos de ferramentas de gestão
empresarial; vivencia em gestão comercial; vivencia em negociações comerciais
atacado e varejo preferencialmente nos setores medico farmacêutico, odontológico,
hospitalar e afins.
Domínio em administração de Budget; relatórios e planilhas gerenciais; sistemas de
gestão integrada.
Desejável: Pós Graduação.

Remuneração fixa + variável, PLR, reembolso de KM, Almoço, Vale Alimentação,
Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221455/gerentecomercial#sthash.wd2qzr3T.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial
Código da vaga: v1221363
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Atividades desenvolvidas:
Rotina de atendimento a clientes/representantes;
Suporte à área comercial.
Implantação de pedidos, verificação de ficha cadastral do cliente;
Interface com outras áreas; verificação de contratos; elaboração de controle de
propostas; controle de entrada de pedidos.
Apresentação de relatórios gerenciais. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221363/assistentecomercial#sthash.9MCnqmIQ.dpuf
www.vagas.com.br

PROMOTOR VENDAS / LOUVEIRA / 1 VAGA(S)
Clinica Odontológica está com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA.
Responsabilidades: Captação de novos pacientes, abordagem na rua, panfletagem,
parcerias em empresas, comercio e escola da regiao. Vender serviços Odontológico,
fechamento do contrato.
Requisitos: Experiencia em vendas de serviços como: plano saúde, curso, serviço
odontológico.
Salário: R$ 900,00
Benefícios: Salario + Comissão, Vale transporte, Cesta básica.
Observações: Necessário que more na cidade de Louveira ou próximo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andreia para o email vagas2016@hotmail.com com a sigla Promotor no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de PROMOTOR VENDAS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Atendente Comercial
Código da vaga: k72-6
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwWIC

Promotor (a) Comercial
Código da vaga: k46-17
Ramo da empresa: Telecomunicações
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwWYV

Assistente Comercial
Código da vaga: k2253-67
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 10/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DRLm4P

Consultor (a) Comercial
Código da vaga: k3810-1
Ramo da empresa: Administradoras de Condomínios
Cidade: Guarulhos/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Pol0ZN

SUPERVISOR DE VENDAS / CAMPINAS E RMC / SP / 8 VAGA(S)
Empresa com 27 anos no mercado nacional e está á sete meses em Campinas e
região está com oito vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: REALIZAR O TRABALHO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES, E
DE NOVOS REPRESENTANTES. AUXILIAR NA ABERTURA DE NOVAS FRANQUIAS E
FILIAIS...
Requisitos: ¬ MAIOR DE 18 ANOS; ¬ PESSOA COM ALTO NÍVEL DE
COMPROMETIMENTO; ¬ PESSOA SONHADORA, COMUNICATIVA; ¬ POSSUIR
HABILIDADE DE VENDAS; ¬ POSSUIR HABILIDADES EMPREENDEDORAS; ¬
EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO DE EQUIPES SERÁ UM DIFERENCIAL.
Salário: a combinar
Benefícios: ¬ MAIOR DE 18 ANOS; ¬ PESSOA COM ALTO NÍVEL DE
COMPROMETIMENTO; ¬ PESSOA SONHADORA, COMUNICATIVA; ¬ POSSUIR
HABILIDADE DE VENDAS; ¬ POSSUIR HABILIDADES EMPREENDEDORAS; ¬
EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO DE EQUIPES SERÁ UM DIFERENCIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de HND para o e-mail
hnd.oportunidade@gmail.com com a sigla supervisor no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Representante Comercial
Código da vaga: v1225555
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
- Responsável pela gestão da Rede de Revendedores no Brasil;
- Deverá conduzir a prospecção, seleção, nomeação e capacitação comercial dos
Revendedores;
- Ficará responsável pela capacitação técnica do Revendedor, realizada por
profissional especializado;
- Deverá conduzir o atendimento ao Revendedor, como canal de interface com a
fábrica;
- Deverá conduzir as ações promocionais, buscando ampliar as vendas nos
mercados regionais atribuídos a cada Revendedor;
- Remuneração compatível com o mercado + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225555/representantecomercial#sthash.TcFe0pxe.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1225606
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Requisitos: Graduação em Economia, Financeiro ou Engenharia; Experiência no
mercado de Óleo e Gás;
Experiência com controle de custo, programação de projetos e controle de projetos;
Boa habilidade de negociação;
Inglês fluente.
Atividades:
Ficará responsável por estratégias de monetização no mercado de óleo e gás;
Responsável por análise de mercado e identificar novos negócios; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225606/coordenadorcomercial#sthash.KNSiktpv.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1225606
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Requisitos:
Graduação em Economia, Financeiro ou Engenharia; Experiência no mercado de
Óleo e Gás; Experiência com controle de custo, programação de projetos e controle
de projetos;
Boa habilidade de negociação;
Inglês fluente.
Atividades:
Ficará responsável por estratégias de monetização no mercado de óleo e gás;
Responsável por análise de mercado e identificar novos negócios; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225606/coordenadorcomercial#sthash.KNSiktpv.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial Jr
Código da vaga: v1226110
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Atividades:
- Realizar Contato comercial com revendedores;
- Realizar Suporte comercial aos revendedores
- Treinar e dar suporte para administração de vendas;
- Apoiar áreas internas de Vendas, Operação e Produto.
Requisitos:
- Informática (pacote office);
- Conhecimento em Sistemas WEB
Conhecimento em vendas e/ou assistência comercial;
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Convênio Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Vale Refeição;
- Vale Alimentação;
- Vale Transporte; - PPR. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1226110/assistente-comercialjr#sthash.WGWaQmwd.dpuf
www.vagas.com.br

Agente de Vendas
Código da vaga: k3821-1
Ramo da empresa: Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
Cidade: Curitiba/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 9
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqjIm

Executivo (a) de Vendas
Código da vaga: k2253-68
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 14/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqkff

Executivo de Contas Pleno
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Atribuições:
Identificar e prospectar clientes, por meio de telefone e e-mail;
Realizar visitas em clientes ativos ou prospects, identificar oportunidades de
negócio, apresentar os serviços e produtos da companhia, realizar a venda;
Formar e gerenciar carteiras de clientes, buscando a manutenção das parcerias,
garantindo a fidelização e satisfação dos clientes, atendendo solicitações diversas,
esclarecendo dúvidas e realizando visitas sempre que necessário;
Atualizar CRM (atividades, oportunidades, faturamento, excedentes, despesas e

documentos);
Preparar, apresentar e negociar proposta comercial;
Preparar, apresentar e negociar contratos padrão de prestação de serviços, bem
como intermediar revisões que se façam necessárias junto ao departamento
jurídico;
Fazer venda consultiva e ajudar na elaboração dos projetos;
Interagir junto às áreas de pré venda gestão de entrega, projetos e produtos,
visando a entrega dos mesmos, respeitando os prazos e cronogramas acordados
com o cliente;
Liberar as faturas dos clientes junto a área financeira, acompanhar o faturamento e
pagamento das faturas;
Preparar relatórios gerenciais específicos de pipeline, apontando as oportunidades
de negócios potenciais, consolidando as informações dos processos já executados
(reuniões,
Discussões, negociações, desenvolvimento, implantação do projeto), encaminhando
a gerência para análise das receitas futuras e tomada de decisão;
Atuar como intermediador das necessidades dos clientes junto às diversas áreas da
empresa;
Acompanhar o faturamento diário da sua carteira, corrigindo os gap´s e falhas de
faturamento;
Efetuar reserva de passagens aéreas e locação de carro através de sistema
contratado pela companhia quando necessário se deslocar para atender cliente
distante, atentando-se às políticas de uso da empresa;
Verificar a disponibilidade de regras de Billings equivalentes a sua carteira,
preencher e liberar via portal de cadastro.; ·Identificar e apontar ao marketing
clientes potenciais para direcionamento de brindes e participação em eventos;
Participar em eventos e congressos representando a companhia;
Representar o gestor da área em sua ausência
Responsável pela prospecção e gestão da carteira de clientes da companhia.
Realizar as vendas dos produtos e serviços com o objetivo de aumentar a receita.
Garantir o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico.
Garantir que as filiais sejam uma extensão viva da companhia, respeitando normas
e processos comuns a toda a estrutura.
Gerar negócios e receita de forma sustentável, aumentar o market share e fazer
com que nossos clientes enxerguem valor em nossas soluções e serviços.
Autonomia decisória: alta para carteira de clientes de grande porte que trazem
maior faturamento.
Requisitos necessários:
Superior completo em gestão de negócios, administração de empresas, gestão
comercial ou áreas relacionadas
Pós-graduação concluída em área co-relacionada a sua função
Certificações
Sólida experiência em bancos;
Especialista em cash management (contas a pagar, recebíveis, folha, consignado e
cartões)
Atuação apenas com carteira PL com faturamento acima de 50 milhões / ano.
Prospecção de novos clientes no mercado local.
Desejável cinco anos de experiência na função no segmento financeiro ou ti;
Amplo conhecimento dos processos de edi (electronic data interchange), e

produtos/serviços da companhia;
Conhecimento e prática de uso de CRM;
Pacote office;
Geração de relatórios;
Gestão e manutenção de carteiras;
Projeção de forecast.
Habilidades:
Técnicas de venda
Prospecção
Análise de risco
Tomada de decisão
Visão de negócio
Liderança
Atitude:
Iniciativa
Organização
Comprometimento
Foco em resultados
Desejável: inglês fluente.
A empresa oferece:
Contratação CLT
Salário + comissões + notebook + celular + convênio taxi.
Benefícios:
VT – desc. 6%
Vr – R$ 660,00 mês – sem desc.
Va – R$ 350,00 mês – sem desc
AM – sulamérica – sem desc – para. colaborador e dependentes
Seg. Vida – Tóquio marine
13º salário
Plr – atrelada a desempenho
Incentivo a carreira – a partir de um ano de empresa
Plano de carreira.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/executivode-contas-pleno-214246.aspx

SUPERVISOR COMERCIAL / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Yes! Idiomas - Empresa de nível nacional com unidade em Vinhedo busca
profissional para completar seu quadro de colaboradores. está com uma vaga(s)
em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Irá atuar em atendimento interno e externo, treinamento da
equipe, feiras, captação de novas parcerias, captação de censo para telemarketing
e vendas, criação de novas campanhas.

Requisitos: Profissional arrojado e criativo, com experiência de no mínimo três anos
em vendas, para trabalhar em rede de idiomas de nível nacional. Necessário
conhecimento de informática.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário compatível com o mercado + comissionamento + benefícios.
(cesta básica/vale transporte/curso de idiomas). Damos treinamentos.
Observações: Preferência moradores de Vinhedo-Louveira-Valinhos. Precisamos de
profissionais para início imediato com flexibilidade de horário com disponibilidade
aos sábados. Preferência com experiência no ramo de Idiomas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Viviane C
Fernandes para o e-mail admvinhedo.sp@cursoyes.com.br com a sigla comercial no
campo assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Supervisor Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR COMERCIAL / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM CONFECÇÃO está com três vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Atuará no setor comercial dentro da empresa, executando
Captação de Clientes; Análise de mercado; Contatar clientes e agendar visitas;
Elaborar relatórios e planilhas; Apresentar nossos produtos e política comercial;
Prestar apoio logístico aos vendedores. Horário de trabalho: 08h00min ás
18h00min – Seg a sex.
Requisitos: Mulheres acima de 20 anos, Ensino Superior cursando ou concluído, Boa
Comunicação, Pró Ativo e Conhecimento de Planilhas Excel.
Salário: R$ 1.108,00
Benefícios: Comissão + 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 COMERCIAL no
campo assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ANACAPRI Parque Dom Pedro Shopping está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atividades relacionadas a vendas;

Requisitos: Desejável ensino médio completo;
Salário: a combinar
Benefícios: CLT VT
Observações: Segunda a sexta-feira das 10h as 18h; Sábado das 10h as 19h;
Domingos e feriados alternados;
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço Av
Guilherme Campos 500 - ANACAPRI Parque Shopping Dom Pedro, para a vaga de
VENDEDORA aos cuidados de Carolina até o dia 01/10/2015.
Veja outras vagas de VENDEDORA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONSULTOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Adonai Rh em parceria com empresa de Moda Fitness está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas relacionadas a área comercial com foco em Prospectar
novos clientes.
Requisitos: Formação Superior ou cursando, residir na região de Campinas,
experiência em vendas, Necessário veículo próprio. Trabalho de segunda a sexta
em horário comercial.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: KM, VR, Ótimas Comissões.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail vagasadonairh@gmail.com com a sigla VENDAS no campo assunto
até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de CONSULTOR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDORA LIMEIRA / LIMEIRA / SP / 2 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS. está com duas vaga(s) em aberto para
LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Venda de produtos plásticos materiais plásticos, Contactar
carteira de cliente e prospectar novos clientes. Superar as barreiras econômicas
apresentadas em todos os segmentos para bater as metas sem diminuir o valor do
produto

Requisitos: Experiência em Vendas, habilidade em negociação via telefone e
fechamento de contratos. Ensino Superior, boa desenvoltura e linguagem para
comunicação juntos aos clientes. Habilidade na escrita, matemática e informática.
Salário: R$ 1.277,00
Benefícios: Necessariamente morar em Limeira, Possuir carro próprio ou possuir
facilidade de acesso.
Observações: Cesta Básica, Transporte, PLR e refeição no local, 0,5% sobre a
liquidação após o faturamento da mercadoria. A comissão é repassada no junto
com salário no dia 05 de cada mês.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Vendedora Limeira no campo
assunto até o dia 15/09/2015.
Veja outras vagas de Vendedora Limeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDORA INTERNA/EXTERNA / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
prestadora de serviços está com um vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Trabalhar interno e externo e ajudar nas rotinas de escritório
Requisitos: boa aparencia, ter CNH e vendas na região e por telefone, saber dirigir
bem, ter noções de.
Salário: a combinar
Benefícios: VR ALMOÇO SODEXO VT CESTA BASICA SALARIO FIXO MAIS
COMISSAO DE 2% SOBRE VENDAS REALIZADAS
Observações: SEG A SEXTA DAS 08h00min AS 12h00min 13h15min as 18h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JOAO CARLOS
para o e-mail direcaosulprag@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de vendedora interna/externa no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

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

Analista de Endomarketing Pleno
Código da vaga: v1216244
Nível hierárquico: Pleno
Local: Taboão da Serra / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Elaborar a comunicação visual e textual dos eventos / ações internas,
endomarketing, sampling, brindes, promoções, contato com fornecedores,
produção de vídeo institucional e gestão de mailing, planejando e desenvolvendo
estratégias de comunicação interna e endomarketing, criando e aprovando todo o
projeto, visando concretizar as metas do planejamento estratégico e também dar
visibilidade aos projetos das áreas e promovendo uma comunicação satisfatória ao
público interno. Atuar com definição de layout e textos dos materiais.
Atuar com organização de murais, distribuição de conteúdo para as unidades,
padronização e atratividade do material publicado.
Efetuar atualização de aniversariantes via intranet, entrar em contato com
fornecedores de materiais para os eventos e/ou ações da empresa.
Solicitar orçamento de acordo com as necessidades de compra, interagir com o
superior imediato para aprovação do mesmo, acompanhar a produção dos
materiais e selecionar as melhores opções de compras dentro da verba destinada.
Experiência nas atividades acima descritas.
Ensino Superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas,
Marketing ou áreas afins. Domínio em CorelDRAW X5.
Conhecimentos em Photoshop e Excel intermediário/avançado.
Remuneração de R$3.000,00 + benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216244/analista-de-endomarketingpleno#sthash.9nnDQsFC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1215739
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
Pré-requisitos:
Superior completo em Comunicação Social, Marketing, Jornalismo ou RP.
Experiência na função em empresas de grande porte.
Domínio Pacote Office e conhecimento em Corel Draw.
Inglês Avançado/Fluente.
Residir em Campinas ou região.
Atividades:
Fará todo o processo de comunicação da empresa, garantindo um perfeito sistema
de comunicação corporativa, administrando os veículos internos de comunicação,
fazendo interface com os responsáveis pelas diversas áreas da empresa, avaliando
as informações que devem ser veiculadas, a fim de fazer com que a comunicação
certa chegue de forma eficaz ao destinatário.
Local de Trabalho: Campinas
Horário: Administrativo
Salário: Compatível com mercado Benefícios: CM, CO, VT, Ticket Refeição, Seguro
de Vida, PPPR - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1215739/analistade-comunicacao#sthash.YXq7HcnK.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO I - CEDOC
Código da vaga: v1215871
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
RESPONSABILIDADES:
Pesquisa e Atendimento, Liberação e controle de mídias, edição simples,
tratamento Técnico dos conteúdos do Arquivo, Registrar, controlar e preservar os
materiais ora cedidos, operar o maquinário de diversos tipos e Softwares de
gravação e arquivamento.
REQUISITOS:
Ter boa redação.
Conhecimento intermediário do pacote Office Digitação em nível intermediário
Flexibilidade de horários

Ensino Superior Cursando ou Completo em Biblioteconomia, Arquivologia ou Gestão
da Informação - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1215871/tecnicoi-cedoc#sthash.yoOTD8PJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing
Código da vaga: v1215988
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
Relacionamento com agências de relações públicas e publicidade;
Análise de preços de mercado
Experiência em propaganda e comunicação com os clientes e agências de Relações
Públicas Superior Completo em Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração
ou áreas afins - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1215988/analistade-marketing#sthash.YYECW8qR.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1215735
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
Pré-requisitos: Superior completo em Comunicação Social, Marketing, Jornalismo
ou RP. Experiência na função em empresas de grande porte.
Domínio Pacote Office e conhecimento em Corel Draw.
Inglês Avançado/Fluente.
Residir em Campinas ou região.
Atividades:
Planejar e coordenar atividades relacionadas à comunicação de mercado interno e
externo, com o objetivo de alavancar a marca da companhia e de seus produtos e
serviços, para o público externo e interno, zelar pelo conteúdo e identidade visual

da empresa e garantir a integração e atualização das informações em todos os
meios de comunicação e ações como eventos e campanhas.
Local de Trabalho: Campinas
Horário: Administrativo
Salário: Compatível com mercado
Benefícios: CM, CO, VT, Ticket Refeição, Seguro de Vida, PPPR - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1215735/coordenador-demarketing#sthash.qJnR0Kta.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna
Código da vaga: v1221311
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Requisitos:
• Ensino superior completo Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou
Relações Públicas;
• Sólida experiência em comunicação corporativa/interna;
• Vivência em empresas multinacionais;
• Inglês Avançado/Fluente;
• Corel Draw, pacote office;
• Residir em Campinas e região.
Atividades:
• Responsável pela comunicação interna vinda da matriz no exterior.
Local de Trabalho: Campinas.
Salário: Compatível com o mercado.
Benefícios: Compatível com o mercado.
Horário de trabalho: Administrativo.
Regime de Contratação: Efetivo.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221311/analista-de-comunicacaointerna#sthash.19cdeODa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna Pleno
Código da vaga: v1221198
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
> Responsável pela eficiência dos canais de comunicação interna da empresa,
atuando na criação de materiais gráficos, elaboração dos materiais de comunicação
e organização de eventos, visando disseminar a estratégia da empresa a todos os
colaboradores.
> Planejar e executar campanhas internas motivacionais e informativas através dos
resultados obtidos na pesquisa de clima.
> Elaborar políticas e manuais de comunicação interna, projetos de
sustentabilidade e responsabilidade social.
> Experiência nas rotinas de endomarketing / comunicação interna.
> Ensino Superior completo ou cursando em Jornalismo, Marketing, Publicidade e
Propaganda ou Comunicação Social e Especialização ou Pós- graduação em
Marketing.
> Conhecimento em software gráficos (Photoshop e CorelDRAW), ferramentas de
edição da WEB, comunicação empresarial e pacote Office.
> Horário de Trabalho: Seg a Sex (horário comercial)
> Salário: de R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00 - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221198/analista-de-comunicacao-internapleno#sthash.36NtxwQr.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1217604
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas.
Nosso cliente, empresa.
Multinacional do segmento de cosméticos está em busca de um Coordenador de
Comunicação - que será responsável por:
- Responsável por todos os materiais impressos e newsletter;
- Irá elaborar a estratégia do material e definir estrategicamente antes de ir para a
execução;

- Definição de pauta;
- Estratégias para realizar a interface com os departamentos de Marketing e
vendas;
- Priorização de conteúdo;
Pré-requisitos:
- Desejável experiência na área de comunicação com o foco em OFFLINE;
- Desejável conhecimento em conteúdo ONLINE;
- Vivência na área de edição e conteúdo;
- Desejável Inglês Avançado;
Localização do escritório:- Alphaville/ São Paulo - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217604/coordenador-decomunicacao#sthash.460gAECV.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de comunicação
Código da vaga: v1220260
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 06 de Setembro de 2015
Será responsável pela definição de processos para a área e divulgação da cultura
organizacional, monitorar o posicionamento da empresa com relação ao mercado,
montagem de stands para eventos e externos e elaboração de eventos internos,
definição de brindes e materiais a serem utilizados em eventos, marketing digital,
elaboração de peças, contato com agencias, assessoria de imprensa e coordenação
de pessoas.
Necessário ensino superior completo em Marketing ou áreas correlatas e pós
graduação em cursos relacionados a área de marketing
Necessário inglês Avançado/Fluente
Salário entre R$7.500,00 e R$8.500,00 + VT + VR ou VA + AM + AO + PLR +
Estacionamento + Celular corporativo
Horário: Segunda à Sexta-feira das 09h00min às 18h00min.
Local: Barra Funda - SP
Visite a Clearsale nas Redes Sociais:
Facebook: /ClearSale
Youtube: /ClearSaleBrasil
LinkedIn: /company/clearsale
Twitter: @clearsale - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1220260/coordenador-decomunicacao#sthash.KWG5iqYC.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MKT/PRODUTO SÊNIOR / SÃO PAULO / SP / 1 VAGA(S)
Indústria nacional de grande porte do segmento de bens de consumo está com uma
vaga(s) em aberto para SÃO PAULO / SP.
Responsabilidades: Atuar com toda rotina de lançamento de novos produtos;
analise do ciclo de vida e desempenho dos produtos, famílias e marcas;
implementação de campanhas e novas comunicações; auxilio na gestão e
manutenção da identidade da marca; gestão e validação de indicadores.
Requisitos: Sólida experiência nas ações voltadas a produtos. Desejável experiência
em gestão de pessoas. Graduação em Administração, Publicidade ou áreas
correlatas. Conhecimento em Excel. Inglês intermediário.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daiane Gualtieri
para o e-mail contato@mikinev.com.br com a sigla PROD no campo assunto até o
dia 01/09/2015.
Veja outras vagas de Analista de MKT/Produto Sênior no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1228793
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
-Suporte na estratégia de comunicação da marca e gestão de veiculações em mídia
Digital (desenvolvimento de peças de comunicação e mensuração dos resultados)
- Acompanhar a execução do calendário de ações de comunicação, desenvolvendo
briefings para as agências e equipe interna de designers.
- Executar as ações da marca no canal social digital: contato direto com agência
digital, avaliação e seleção de pautas, textos, artes e layouts.
Aprovação interna de conteúdo com as áreas competentes.
- Administração da imagem e da identidade visual da empresa
- Controlar budget da área, garantindo recebimento e pagamento de NF´s junto às
áreas responsáveis.
- Acompanhar e dar suporte a Assessoria de Imprensa.
- Suporte no plano de lançamento dos produtos
- Responsável pela inserção de conteúdo nos sites da empresa e canais internos de
comunicação.
- Elaborar e redigir textos para todas as publicações institucionais.

- Elaborar apresentações Conhecimentos e habilidades
• Ótimo relacionamento interpessoal;
• Proatividade; Organização; Comunicativo; Dinamismo.
• Conhecimento macro de Comunicação Ensino Superior completo em Comunicação
- Ênfase em Relações Públicas, Publicidade, Marketing ou Jornalismo. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228793/analista-decomunicacao#sthash.gVIxTroV.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING
Código da vaga: v1228496
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Cliente: Empresa do ramo de tecnologia que está em plena expansão na cidade de
Campinas Requisitos: Formação superior em Comunicação Social, Marketing ou
áreas afins. Ter vivência com áreas diversas do marketing: endomarketing,
lançamento de produto, mídias digitais, eventos, etc.
Atribuições do cargo:
1. Apresentar planejamento orçamentário
2. Posição da marca no mercado.
3. Acompanhar o pós-venda no opinião dos clientes.
4. Conteúdo para os canais de comunicação.
5. Estratégia para o lançamento de um novo produto.
6. E-mail marketing, mala direta.
7. Disponibilização e criação de material gráfico.
8. Padronização de layout para os produtos.
9. Especificação de produto.
Conhecimentos necessários:
Experiência generalista.
Comunicação Interna.
Bons conhecimentos nas ferramentas Técnicas: Corel, FireWorks, Photoshop, Prezzi
e Pacote Office. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228496/analista-demarketing#sthash.gQfWAp9R.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Pleno
Código da vaga: v1183024
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2015
Principais atividades:
* Responsável por implementar as atividades do mix de comunicação e marketing,
propagando a marca CARGLASS e gerando experiência positiva com a marca junto
à cadeia comercial e consumidor final.
* Acompanhamento do trabalho da agência no desenvolvimento de logos,
templates, comunicação digital e demais materiais de ponto de venda como folders,
banners, catálogos etc.
* Administrar as redes sociais
* Apoio e organização de eventos e comunicação Institucional
Desejável:
* Experiência com assessoria de impressa.
* Tenha trabalhado em empresa prestadoras de serviço
Necessário:
* Inglês Avançado Atuará na área - Marketing
Responderá a Diretoria da área Atuará em Alphaville
Benefícios: Assistência Médica colaborador 100% pago pela Carglass / dependentes
70% pago pela Carglass; Ônibus fretado; Vale Transporte; Assistência
Odontológica; Refeição no local; Convênio farmácia; Cesta maternidade; Premiação
tempo de casa; Presente aniversariante; Desconto na troca e reparo de vidros
automotivos; Desconto na compra de acessórios; Parceria SESC e universidades;
Seguro de Vida; Assistência Funeral; Bônus anual condicionado aos resultados da
empresa e da área. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1183024/analista-de-marketingpleno#sthash.0OFHHJCP.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Marketing
Código da vaga: v1228425
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2015
Gerir a área de Marketing e Inteligência de mercado, assegurando a entrada de
novos negócios, implementação e desenvolvimento identificando novas
oportunidades de potencializar e otimizar os novos canais, viabilizar e administrar

os recursos disponíveis, garantir a desempenho e rentabilidade dos programas,
monitorar as expectativas dos clientes.
Responsável por garantir a melhor estratégia e tática de atuação para as área de
vendas(prospecção), se posicionando no mercado de forma estratégica.
Participar do planejamento estratégico e financeiro dos negócios da área
Determinar as diretrizes para o desenvolvimento do budget e forecast dos negócios
da área em alinhamento com as expectativas dos acionistas Responsável pelas
ações internas de marketing e comunicação.
Requisitos para vaga:
Experiência (na área):
Vivência na área de gestão de negócios, comercial, marketing, com visão analítica e
financeira bem desenvolvida;
Experiência em cargos de gestão e gestão negócios;
Formação Acadêmica: Superior completo com pós-graduação ou MBA em Gestão de
Negócios
Fácil acesso a região de Barueri/Alphaville - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228425/gerente-demarketing#sthash.uj9xAzon.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Comunicação e Marketing
Código da vaga: v1225039
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Cursando Adm. Empresas, Marketing, Comunicação Social e / ou similares.
Bons conhecimentos em Excel.
Experiência anterior na área, podendo ser em estágios.
Desejável bom nível de português e redação
Horário de Trabalho: 08h30min às 17h30min
Principais atividades:
Será responsável pelas atividades operacionais e administrativas do setor de
comunicação e marketing, como recebimento, entrada e controle de notas fiscais;
controle de informações e ocorrências do CRM; controle e extração de mailing do
CRM e demais sistemas do marketing, bem como levantamento de informações
relacionados a vendas, serviços e atendimento; controle, encaminhamentos e
retornos do “fale conosco” das marcas; atualização de sites e mídias sociais, envio
de comunicados e News comerciais; orçamento, contratação e acompanhamento de
materiais gráficos e brindes; controle de estoque e envio de brindes e demais
materiais de comunicação; apoio e atendimento às escolas parceiras em

solicitações relacionadas a serviços de marketing. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225039/assistente-de-comunicacao-emarketing#sthash.PFt5ZQkC.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1217604
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas.
Nosso cliente, empresa Multinacional do segmento de cosméticos, está em busca de
um Coordenador de Comunicação.
- que será responsável por:
- Responsável por todos os materiais impressos e newsletter;
- Irá elaborar a estratégia do material e definir estrategicamente antes de ir para a
execução;
- Definição de pauta;
- Estratégias para realizar a interface com os departamentos de Marketing e
vendas;
- Priorização de conteúdo;
Pré-requisitos:
- Desejável experiência na área de comunicação com o foco em OFFLINE;
- Desejável conhecimento em conteúdo ONLINE;
- Vivência na área de edição e conteúdo;
- Desejável Inglês Avançado;
Localização do escritório:- Alphaville/ São Paulo - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217604/coordenador-decomunicacao#sthash.LgLjSipr.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com uma vaga(s) em aberto para
PAULÍNIA / SP.

Responsabilidades: Desenvolver e acompanhar sistemas de indicadores, e avaliação
de métricas, desenvolver e planejar sistemas de comunicação interno e externo,
Acompanhamento de opinião de clientes via site e redes sociais. Enviar relatórios
gerencias com dados coletados dos sistema de avaliação de desempenho.
Requisitos: Cursos de Administração, Marketing, Publicidade. possuir experiencia
em empresas de varejo como rede de lojas, vestuário, materiais para construção,
supermercados, Etc... Conhecimento em desenvolvimento de sistemas e Sites.
Salário: a combinar
Benefícios: Salario e benefícios a negociar. (por favor, enviar a pretensão salarial).
Observações: Local de trabalho Paulínia. Expedientes de Segunda a Sábado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla Analista Marketing no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

EDUCAÇÃO

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

Professor universitário - Treinamento Personalizado
Código da vaga: v1216854
Nível hierárquico: Sênior
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Estudo da história, variáveis e ciências envolvidas, análise, avaliação e estruturação
de um programa de treinamento personalizado, tendo a ciência como principal
instrumento para preservação da integridade física e da qualidade de vida.
Análise e interpretação de relatórios de avaliação física/postural.
Definição e adequação de prognósticos para os diversos objetivos e possibilidades.
Monitoramento e controle das variáveis do treinamento personalizado e seus
mecanismos de regulação.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Desejável mestrado concluído.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Ensinar a analisar, interpretar, monitorar e controlar variáveis do treino
personalizado.
2. Correlacionar o treinamento personalizado com as mais diversas áreas do
conhecimento da educação física.
3. Identificar os possíveis públicos dessa área de atuação e as diferentes formas de
abordagem de cada um deles.
4. Apresentar aos alunos a possibilidade de utilização de tecnologias na prescrição e
no controle do treinamento personalizado.
5. Analisar os aspectos gerenciais e de marketing envolvidos na prestação do
serviço de treinamento personalizado.
HORÁRIO DE TRABALHO As sextas-feiras de 19hs às 21h50minhs
LOCAL DE ATUAÇÃO Faculdade Pitágoras - campus Betim - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216854/professor-universitario-treinamentopersonalizado#sthash.3dltmhxy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Organizacional Sr
Código da vaga: v1216302
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Atividades: Desenvolver e executar Programa de Desenvolvimento Organizacional,
tais como: pesquisa de clima/ engajamento, avaliação de desempenho por
competências e desempenho, gestão de competências e mapeamento de talentos e
plano sucessório; Executar o programa de desenvolvimento de liderança em todos
os níveis de gestão; Responsável por desenvolver e multiplicar a metodologia de
plano de desenvolvimento individual (PDI) e organizacional (PDO);
Alinhar ações de desenvolvimento aos subsistemas treinamento e consultoria
interna de RH;
Apoiar o programa de desenvolvimento organizacional para as unidades de
negócio; Apoiar equipe na gestão de pessoas em sistemas variados;
Apoiar ações de educação corporativa.
Requisitos: Superior Completo em Psicologia, Administração de Empresas, Recursos
Humanos ou correlatos;
Pós graduação será considerado diferencial;
Inglês intermediário;
Imprescindível: experiência em desenvolvimento organizacional, assessment, plano
sucessório.
Local: Vergueiro
Benefícios: Vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência médica e
odontológica, plano de previdência privada, participação nos lucros, desconto em
produtos, carteirinha do SESC, auxílio estudos, desconto farmácia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216302/analista-de-desenvolvimentoorganizacional-sr#sthash.lgxTCkXF.dpuf
www.vagas.com.br

Articulador Social (Temporário)
Código da vaga: v1215690
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 13
Data de expiração: 29 de Agosto de 2015
Participação em projeto de formação de educadores sobre o desenvolvimento
infantil para atuação preventiva no caso de sinais de atraso do desenvolvimento.
Mapear e identificar as principais necessidades de apoio e consequente formação

dos profissionais.
Experiência sólida em sala de aula ou coordenação com foco em Educação Infantil.
Formação: Graduação completa em Pedagogia ou Psicologia, sendo desejável
Especialização em Desenvolvimento ou Educação Infantil.
Horário: De segunda à sexta, eventuais sábados. Ter disponibilidade de horário.
Contrato temporário por um período de 11 meses.
Salário R$ 3.000,00 + Refeição e VT
Residir nas proximidades de um dos seguintes locais: Butantã, Campo Limpo,
Capela do Socorro, Freguesia/Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga Itaquera,
Jaçanã/Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1215690/articulador-socialtemporario#sthash.TuSOAlVW.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico
Código da vaga: v1177280
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 31 de Agosto de 2015
Requisitos:
- Graduação em Pedagogia
- Conhecimentos das disciplinas de Português e Matemática;
- Vivência em alfabetização/letramento;
- Sólida experiência em Provinha Brasil, IDESP e IDEB.
- Desejável especialização em Psicopedagogia
Conhecimentos:
- Temas Transversais exigidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN);
- Atuação em organizações sociais do terceiro/primeiro setor; (desejável)
- Capacidade elaboração e implementação de projetos pedagógicos;
- Conhecimento e atuação em projetos de inclusão social e educação infantil;
- Conhecimentos das legislações, políticas públicas no âmbito Municipal, Estadual e
Federal da área de educação;
- Conhecimento dos temas relativos: ECA, LOAS, PNE, Temas transversais,
diretrizes curriculares nacionais;
- Conhecimento dos mecanismos de garantia de direitos (Conselhos de Direitos,
Tutelares, etc.)
- Desenvolvida capacidade de comunicação e articulação com diversos atores
sociais envolvidos nos projetos;
- Domínio das ferramentas de informática (Word, Excel, Power Point, Internet)
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO:
Local de trabalho: São Paulo Zona Sul e Itapevi

Horário: 7h às 16h
Dia da Semana: Seg a Sex.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1177280/assessorpedagogico#sthash.acjdmKr8.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (a) de Educação Física
Código da vaga: k3422-85
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: 1
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 30/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DXEduu

Professor
Código da vaga: v1217932
Nível hierárquico: Sênior
Local: Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Curso: MBA em Projetos
Disciplina: Gestão da Comunicação
Campus: Cristiano Machado
Datas: 29/10 (Quinta-feira), 05/11 (Quinta-feira), 12/11 (Quinta-feira), 19/11
(Quinta-feira), 26/11 (Quinta-feira)
Horário: 19h10min às 22h40min
Ementa: Planejamento das Comunicações; Distribuição das Informações; Relato de
Desempenho; Encerramento Administrativo; Planejamento Organizacional;
Montagem da Equipe; Desenvolvimento da Equipe.
Formação: Administração, Gestão de Projetos e áreas afins.
Titulação: Mestrado completo.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217932/professor#sthash.LmtyFnzu.dpuf
www.vagas.com.br

PROF. ADMINISTRAÇÃO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
People Jardim Amanda Hortolândia está com uma vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Lecionar aulas curso profissionalizando a tarde e noite.
Requisitos: Conhecimentos para ministrar aulas de Atendimento ao Cliente,
Administração, Recursos Humanos, Marketing e Vendas, Operador de
Telemarketing, Educação Financeira.
Salário: a combinar
Benefícios: valor hora aula: R$ 15,00
Observações: Turmas segunda e quarta a tarde (14h00minh as 18h00minh)
Turmas terça e quarta a noite (19h00min as 21h00minh)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lucelia Soares
para o e-mail coordenador@maxeducacao.com com a sigla Prof ADM no campo
assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Professor Administração no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Educação Sênior
Código da vaga: v1223149
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Missão: Apoiar a Coordenação de Gestão de Conhecimento na produção de
conteúdo. Acompanhar e monitorar a aplicação da estratégia pedagógica do
Transforma-nos diversos produtos e eventos do programa.
Acompanhar e monitorar a realização das capacitações presenciais e a distância.
Apoiar a Coordenação de Projetos na operação do Programa de Educação do Rio
2016 junto às escolas parceiras, estabelecendo relacionamento de trabalho com as
equipes de direção, professores e alunos.
Acompanhar e monitorar as equipes de campo própria e terceirizada, responsável
pelo apoio técnico às escolas, bem como os fornecedores contratados para apoio à
operação do Programa de Educação Rio 2016.
Principais responsabilidades/atividades:
• Fornecer briefing para produção de materiais didáticos, apresentações, peças
gráficas e releases.
• Analisar os materiais didáticos desenvolvidos para o programa, propondo
melhorias e adequações sempre que necessário.
• Preparar instrutores e moderadores para atuarem em capacitações presenciais e
a distância.
• Representar o Rio 2016 em eventos de interesse da Área Funcional Educação e do
Comitê Rio 2016.

• Analisar o planejamento, execução e monitoramento do Programa de Educação
junto às Escolas pública e privadas, parceiras do Programa de Educação Rio2016;
• Acompanhar e monitorar a equipe de campo própria e terceirizada responsável
pelo apoio técnico às escolas, bem como os fornecedores contratados para apoio à
operação do Programa de Educação Rio 2016;
• Acompanhar e monitorar todas as ações do Rio 2016 que tiverem interface com
as escolas parceiras do Programa Rio2016;
• Apoiar a construção do planejamento e monitorar execução física e financeira
anual das atividades sob sua responsabilidade;
• Representar o Rio 2016 em eventos de interesse da Área Funcional Educação e do
Comitê Rio 2016. Experiência:
• Experiência em educação corporativa e gestão do conhecimento;
• Experiência em educação a distancia;
• Experiência em acompanhamento de Programas e Projetos educacionais no
Brasil;
• Experiência em planejamento e execução física e financeira de Programa e
Projetos educacionais;
• Experiência com acompanhamento e monitoramento de fornecedores e serviços
de terceiros.
Formação acadêmica: Área de formação: Educação, Ciências Sociais, Pedagogia e
Humanas ou áreas correlatas.
Conhecimentos:
• Pacote MS Office
• Inglês intermediário Local de trabalho: Cidade Nova - Rio de Janeiro - Brasil
*As contratações a partir de setembro 2015 serão por prazo determinado (regime
de CLT).
Encerramento previsto em 22 de agosto de 2016. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1223149/analista-de-educacaosenior#sthash.LvF3CiJ6.dpuf
www.vagas.com.br

EDUCADOR II
Código da vaga: v1214042
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Cargo: Educador Formação: Graduados em Artes Visuais (Bacharelado e
Licenciatura), Artes Cênicas, Música, Artes do Corpo, Dança, História, Antropologia.
Pré requisito
* ser fluente idioma - inglês (outros idiomas será diferencial - espanhol, Libras,
Francês) Competências:
*Disponibilidade para trabalhar de modo colaborativo, com diversos perfis de
público e diferentes temáticas.

*Adaptabilidade para novas propostas e modos de trabalho,
*Facilidade de Comunicação,
*Noções básicas de ferramentas de gestão de projetos e programas (Word, excel,
power point, etc),
*Facilidade para compartilhar conhecimentos pre-adquiridos,
*gostar de trabalhar com pessoas e para pessoas
* muita familiaridade com Práticas de ações de mediação (oficinas, workshops),
*proximidade com conteúdos de história da cultura e das artes.
*entendimento do cotidiano do universo da educação formal
* disponibilidade para trabalhar também aos finais de semana e feriados (escala)
Etapas do processo:
* Análise curricular, entrevista com os candidatos que tenham o perfil desejado,
devolutiva do processo.
Atividades:
* Atendimento em visitas educativas a grupos agendados e a visitantes
espontâneos, visitantes VIP (exposições temporárias e Espaço Olavo Setúbal).
* Concepção e aplicação de oficinas de diversas linguagens para diversos públicos
* Desenvolvimento e aplicação de projetos educativos (intervenções, cursos,
palestras e outras atividades educativas) desenvolvidos pelo núcleo.
* Elaboração de percursos de visitação no espaço expositivo
* Elaboração de materiais lúdicos e de apoio às visitas e ao professor
* Produção das atividades do núcleo
* pesquisa de material para formação de equipe; Avalie a descrição - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1214042/educador-ii#sthash.ch0Fj65C.dpuf
www.vagas.com.br

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-93
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Feira De Santana/BA
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 03/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqnYu

Monitor (a) de Disciplina
Código da vaga: k3422-92
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 03/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqm6W

Professor Titular
Código da vaga: v1228547
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 23 de Setembro 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/v1228547/professortitular#sthash.2vUndPVC.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Assistente
Código da vaga: v1228504
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Requisitos: Formação superior em Pedagogia (cursando a partir do 2º semestre);
Necessário possuir afinidade/interesse em atuar com educação infantil;
Local de Trabalho: Santa Maria - DF. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228504/professorassistente#sthash.RNaEcURx.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Sênior
Código da vaga: v1223149
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
Missão: Apoiar a Coordenação de Gestão de Conhecimento na produção de
conteúdo. Acompanhar e monitorar a aplicação da estratégia pedagógica do
Transforma-nos diversos produtos e eventos do programa.
Acompanhar e monitorar a realização das capacitações presenciais e a distância.
Apoiar a Coordenação de Projetos na operação do Programa de Educação do Rio
2016 junto às escolas parceiras, estabelecendo relacionamento de trabalho com as
equipes de direção, professores e alunos.
Acompanhar e monitorar as equipes de campo própria e terceirizada, responsável
pelo apoio técnico às escolas, bem como os fornecedores contratados para apoio à
operação do Programa de Educação Rio 2016.
Principais responsabilidades/atividades:
• Fornecer briefing para produção de materiais didáticos, apresentações, peças
gráficas e releases.
• Analisar os materiais didáticos desenvolvidos para o programa, propondo
melhorias e adequações sempre que necessário.
• Preparar instrutores e moderadores para atuarem em capacitações presenciais e
a distância.
• Representar o Rio 2016 em eventos de interesse da Área Funcional Educação e do
Comitê Rio 2016. •
Analisar o planejamento, execução e monitoramento do Programa de Educação
junto às Escolas pública e privadas, parceiras do Programa de Educação Rio2016;
• Acompanhar e monitorar a equipe de campo própria e terceirizada responsável
pelo apoio técnico às escolas, bem como os fornecedores contratados para apoio à
operação do Programa de Educação Rio 2016;
• Acompanhar e monitorar todas as ações do Rio 2016 que tiverem interface com
as escolas parceiras do Programa Rio2016;
• Apoiar a construção do planejamento e monitorar execução física e financeira
anual das atividades sob sua responsabilidade;
• Representar o Rio 2016 em eventos de interesse da Área Funcional Educação e do
Comitê Rio 2016.
Experiência:
• Experiência em educação corporativa e gestão do conhecimento;
• Experiência em educação a distancia;
• Experiência em acompanhamento de Programas e Projetos educacionais no
Brasil;
• Experiência em planejamento e execução física e financeira de Programa e
Projetos educacionais;
• Experiência com acompanhamento e monitoramento de fornecedores e serviços
de terceiros.
Formação acadêmica: Área de formação: Educação, Ciências Sociais, Pedagogia e
Humanas ou áreas correlatas.
Conhecimentos:

• Pacote MS Office
• Inglês intermediário Local de trabalho: Cidade Nova - Rio de Janeiro - Brasil
*As contratações a partir de setembro 2015 serão por prazo determinado (regime
de CLT).
Encerramento previsto em 22 de agosto de 2016. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1223149/analista-de-educacaosenior#sthash.oXJ6IWxY.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Pedagógico em Caeté
Descrição:
Supervisor Pedagógico
uma
Educação
Segmento: Educação
Horário de trabalho: A combinar (Segunda à Sexta-feira).
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia, e pós-graduação na Área de Educação.
Experiência:
Necessária experiência em Supervisão Escolar.
Conhecimento de informática (Pacote Office e Internet).
Atividades:
Coordenar o processo de construção e aplicação da proposta pedagógica e dos
planos de estudo;
Investigar, diagnosticar, planejar e avaliar o currículo em integração com outros
profissionais da educação e integrantes da comunidade;
Assegurar o processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos
alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da
comunidade escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade de ensino.
Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o
espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação;
Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional;
Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração com a escola;
Intervir nos problemas de relacionamento professor/aluno, junto à orientação
educacional, propondo soluções;
Participar do conselho de classe;
Assessorar a Administração Escolar em questões pedagógicas, disciplinares e
comportamentais, emitindo parecer e propondo medidas para melhoria de ensinoaprendizagem.
Benefício: Ajuda de Custo (Combustível ou Auxílio Moradia)

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Inglês em Jundiaí
Descrição:
Professor - Inglês
uma
Educação
Experiência na função.
Inglês Fuente.
SALÁRIO: R$ 25,00/HORA + VT + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO + VA.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Instrutor - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em Taubaté
Descrição:
Instrutor - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
uma
Educação
Salário: 30,00/hora aula
Requisitos:
Graduação em Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia ou Pedagogia.
Experiência de duas anos em Clinica, Reabilitação ou Educação Infantil
Irá ministrar aulas no curso para interessados na temática.
Regime de Contratação: Contrato por Tempo Determinado conforme demanda.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHARIA

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

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 Desempenho, 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-engenhariado-produto-engenheiro-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 Desempenho, 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-engenhariado-produto-engenheiro-do-projeto#sthash.FP6pxshV.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Especialista
Código da vaga: v1216864
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Objetivos do Cargo
Assegurar que as montagens, manutenções e assistências técnicas das centrais e
redes de Gás LP atendam às Normas vigentes, à ISO, e às melhores práticas de
engenharia dentro das previsões de investimento e orçamento garantindo a
segurança dos clientes e a conservação dos ativos da empresa.
Principais Atividades
Assegurar o cumprimento das previsões de custos de instalações com base nas
previsões do e-capex.
Orientar tecnicamente e controlar operacionalmente as empreiteiras em atividades
de montagem mecânica, elétrica, transporte de tanques, obras civis, assistência
técnica, manutenção preventiva e inspeção de tanques (NR-13).
Contribuir para o desenvolvimento de novos fornecedores e contratos de mão de
obra e materiais, buscando a melhor relação custo/benefício.
Atuar com foco em assegurar o padrão Supergasbrás de instalação junto aos
clientes e outras partes interessadas.
Assegurar os procedimentos da ISO nas instalações granel Vistoriar e validar as
novas instalações granel para o primeiro abastecimento
Assegurar o cumprimento do cronograma das obras.
Cuidar para que todas as aprovações e documentos necessários junto aos órgãos
competentes nas esferas municipais, estadual e federal.
Assegurar o adequado treinamento e orientação à força de vendas, empreiteiros,
clientes e afins através da realização de programas periódicos de capacitação.
Produzir cronogramas de obras para que o material e a mão de obra necessários
cheguem corretamente e no prazo para a realização das mesmas.
Apoiar tecnicamente a equipe de vendas granel.
Manter relacionamento positivo com órgãos de fiscalização, tais como CREA, Corpo
de Bombeiros e outros.
Atuar com foco no pleno atendimento às expectativas dos clientes, utilizando todos
os mecanismos para esta percepção.
Requisitos Obrigatórios
Formação Superior Completa em Engenharia Civil. Pacote Office (Excel avançado)
Disponibilidade para viagens
Requisitos não Obrigatórios Inglês Básico Microsoft Project
Benefícios e Facilidades: Ticket Refeição, Ticket Alimentação, Plano de
Saúde/Odontológico, Auxílio Filho Excepcional, Participação nos Resultados da
Empresa, Seguro de Vida, Vale Gás, Convênio Farmácia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216864/engenheiroespecialista#sthash.IJVPpMZw.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos
Código da vaga: v1216192
Nível hierárquico: Sênior

Local: Piraí / RJ / BR
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
O Grupo Seres, assessorando empresa multinacional do segmento de papel busca
profissional da área engenharia de processos.
Ensino Superior Completo Engenharia.
Necessária vivência anterior em processos de fabricação, preferencialmente na área
de papel.
Conhecimento em Pacote Office e Excel avançado
Inglês Intermediário - Conversação e Escrita
Experiência em liderança e coordenação de desenvolvimento e implantação de
projetos, qualidade do produto, suporte técnico as operações e a projetos,
organização e controle das atividades de engenharia de processos e toda rotina de
processos de fabricação.
Local de Trabalho: Pirai/RJ.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216192/engenheiro-deprocessos#sthash.E24WuQVh.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELÉTRICO (PROJETOS )
Código da vaga: v1216234
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Prestar suporte técnico às Gerências Gerais de produção e Diretoria com respeito à
modernização, manutenção dos processos, estudos de novas tecnologias e
benchmarking no mercado siderúrgico, visando a melhoria e identificar tendências
tecnológicas em processos através construção de cenários, verificando a viabilidade
técnica e econômica de sua implantação visando a competitividade e sobrevivência
da organização;
Desenvolver os estudos de engenharia, focando principalmente em engenharia
conceitual, elaborando o dimensionamento preliminares, balanço de massa e
energia, cronogramas orientativos, análise de riscos, para avaliar a viabilidade da
implantação de projetos de investimentos.
Participar dos processos de implantação de empreendimentos, aferindo os
resultados de viabilidade econômica dos projetos; Promover inovação;
Desenvolver inovação nos produtos e/ou processos tecnológicos, realizando análise
de desempenho, estudo visando o aumento da competitividade da empresa,
redução de custos e retorno financeiro.
Priorizaremos profissionais com curso de especialização.

Realizará contato com instituições estrangeiras para viabilização de negócios e por
isso é INPRESCINDÌVEL INGLÊS AVANÇADO. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216234/engenheiro-eletricoprojetos#sthash.AI5XF59F.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Assistência Técnica
Código da vaga: v1216532
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2015
Responsável pela assistência técnica preventiva e corretiva e auxílio no
desenvolvimento de novos produtos de Cobre e suas ligas junto ao mercado,
proporcionando e acompanhando a melhor aplicabilidade dos materiais fornecidos,
visando a satisfação dos clientes em todo o território nacional e internacional.
Experiência na área - Conhecimento em metalurgia de metais não ferrosos
- Excelente conhecimento em Processos Metalúrgicos
- Inglês Avançado
- Possuir conhecimento de normas técnicas de produto e instalação relacionadas às
instalações de gases combustíveis, instalações hidráulicas, de combate á incêndio e
de aquecimento solar.
- Conhecimento em Sistemas e Ferramentais da Qualidade ( MASP / 8 d/ PPAP /
FEMEA/ APQP)
Requisitos Desejáveis:
- Registro CREA
- Conhecimento das Normas de Gestão: ISO-9000, ISO-14000, SA-8000
- Conhecimento da ferramenta SAP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216532/engenheiro-deassistencia-tecnica#sthash.1nCGCu8f.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MATERIAIS PLENO
Código da vaga: v1215695
Nível hierárquico: Pleno
Local:

Brasil Essa vaga tem a missão de ser o responsável pela execução de tarefas de
desenvolvimento e homologação de materiais para equipamentos e sistemas bem
como suas interações com os sistemas existentes.
Aumentar a confiabilidade e desempenho dos materiais aplicados no processo de
manutenção dos sistemas do VLT.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Analisar o banco de dados de fornecedores para escolher o fornecedor adequado
para o desenvolvimento do material.
- Especificar necessidades de aquisição de materiais a serem objeto de
análise/teste.
- Desenvolver os materiais visando garantir que não haja exclusividade de
fornecedores e aumento de qualidade, segurança, confiabilidade e excelência da
operação sejam atendidas.
- Inspecionar o material no recebimento em conjunto com o setor de suprimentos
para aprovação do protótipo para teste.
- Preencher, atualizar e finalizar o formulário para acompanhamento dos testes de
materiais.
- Emitir um relatório de desenvolvimento de materiais para cada item desenvolvido,
contendo informações técnicas, e benefícios tais como redução de custo, qualidade
e redução de LEAD TIME.
- Enviar solicitação de inclusão de fornecedor para que a central de atendimento
inclua o fornecedor no cadastro do material.
- Acompanhar e registrar os testes sob sua responsabilidade.
- Nacionalizar equipamentos / componentes eletrônicos relacionados ao sistema
VLT, para garantia de suprimento e geração de economia.
- Contribuir para o atingimento das metas da área/gerencia.
- Executar outras tarefas compatíveis com o cargo.
REQUISITOS FUNDAMENTAIS:
Superior Completo
- Engenharia de Materiais ou Mecânica.
Pós-Graduação (desejável).
Experiência comprovada na área de inspeção de materiais.
Inglês Fluente.
Pacote Office e MS Project. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1215695/engenheiro-de-materiaispleno#sthash.eqJeL1sK.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista Jr
Código da vaga: v1221038
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Principais responsabilidades;
- Preparar documentação técnica do trem.
- Acompanhar testes de equipamentos do trem.
- Auxiliar o Engenheiro de Projetos nas discussões técnica.
- Acompanhar o desenvolvimento do projeto em todos os estágios.
Requisitos;
- Engenharia Elétrica/ Eletrônica/ Mecatrônica.
- Inglês Avançado.
- Pacote Office.
- Desejável Conhecimento em automação.
Obs. Vaga para São Paulo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221038/engenheiro-eletricistajr#sthash.RjR2x2qG.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Qualidade
Código da vaga: v1226033
Nível hierárquico: Pleno
Local: Niterói / RJ / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Atividades:
- Responsável pela área de Qualidade Assegurada de equipamentos de Óleo & Gás;
- Seguir com atividades a partir de ISOs, garantindo que toda a equipe contemple
com essas regras;
- Trazer análises de causa de efeito;
- Dar suporte ao time de Qualidade nas demais atividades inerentes ao cargo.
Requisitos:
- Estar graduado em Engenharia Mecânica;
- Possuir experiência na área de Qualidade (inclusive Qualidade Assegurada)
; - Conhecer as ISOs;
- Inglês fluente;
- Ter disponibilidade para trabalhar no horário administrativo, na região fluminense
(Niterói etc).
Salário compatível com o nível de banda + Benefícios
Local de Trabalho: Região de Niterói/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1226033/engenheiro-dequalidade#sthash.GzkWAvi8.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Sistemas
Código da vaga: v1225688
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2015
Prestar apoio técnico na manutenção corretiva e realização de manutenções de
sistemas e controles internos da Usina (GSU, CSU, Stacker e Reclaimer);
Realização de manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Controle
Distribuído e no Sistema de Controle da Turbina a Vapor, de acordo com os
procedimentos estabelecidos;
Elaboração e execução de periódica de plano de manutenção e instalações,
garantindo confiabilidade da planta e padronização de processos;
Pré Requisitos:
- Conhecimento e atuação com o Sistema 800 XA- Inglês Intermediário e Técnico
Local de Trabalho: Usina Termelétrica Pecem - SFortaleza (CE) - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225688/engenheiro-desistemas#sthash.6Z9ROSfx.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Campo - Blumenau/SC
Código da vaga: v1195755
Nível hierárquico: Sênior
Local: Blumenau / SC / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 18 de Setembro de 2015
Responsável pela manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de saúde
(Philips). Experiência como Engenheiro de Campo; Experiência em manutenção de
equipamentos de saúde (Ultrassom, Ressonância Magnética, Raios-X, Mamografia,
Tomografia, Medicina Nuclear etc);
Experiência em Serviço ao Cliente;
Inglês técnico (leitura de manuais e treinamentos);
CREA ativo é imprescindível;
Disponibilidade para viagens e mudanças de cidade (se necessário). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1195755/engenheiro-de-campoblumenau-sc#sthash.0g1uzn6E.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Aplicação
Código da vaga: v1225119
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
⎫ Desenvolver, implementar e acompanhar todas as atividades relativas aos novos
produtos (NPI) de componentes eletrônicos (memória) e outros produtos
comercializados pela fábrica, elaborando relatório e controles sob sua
responsabilidade ⎫ Análise de capabilidade e lista de material, criação de BOM list,
roteiro de fabricação, criação/controle de part numbers/decoder, criação de
datasheet e road map.
⎫ Acompanhar o processo de qualificação dos produtos nos clientes, suporte de
aplicação em campo e análise de falhas, compreendendo falhas e realizando followup de ações.
⎫ Estar atualizado quanto a novas tecnologias e processos referente a fabricação de
componentes de memória e suas aplicações, apoiar equipe de desenvolvimento de
produto na aplicação de novas tecnologias e necessidades de mercado.
⎫ Apoiar e treinar tecnicamente a força de venda quanto aos novos produtos,
aplicações, ciclos e novas tecnologias etc., para prestar suporte aos clientes.
⎫ Apoiar nos projetos especiais, tratando de forma confidencial no trato de
informações e processos da empresa.
⎫ Elaborar relatórios e laudos sobre acompanhamento de produtos, testes e
validações.
⎫ Desenvolver estudos de concorrentes e de necessidades do mercado, com
objetivo de identificar a criação de novos produtos (preços, tecnologias, aplicações
e funcionalidades).
⎫ Realizar análises técnicas para novos produtos focando em otimizações de
componentes, processos e atendimento a qualidade.
⎫ Elaborar desenhos técnicos de produtos (componentes) e documentações
pertinentes - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1225119/engenheiro-deaplicacao#sthash.TLkxzQml.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção Mecânica de Aciaria Sênior
Código da vaga: v1224787
Nível hierárquico: Sênior

Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Especificações obrigatórias:
•Ser oriundo de Siderurgia
•Experiência em práticas de manutenção de Aciaria – Metalurgia Primaria e
Secundaria (Conversores, convertedor, AHF, RH)
•Experiência em práticas de gestão e engenharia de manutenção
•Ter domínio de elaboração de planos de manutenção e análise de falhas
• com elaboração de especificação técnica para equipamentos e serviços
•Experiência no monitoramento do ciclo de vida dos equipamentos e serviços
•Experiência com planejamento de grandes paradas de manutenção e análise de
interferências com a produção
•Experiência no desenvolvimento e implantação de projetos de manutenção
•Experiência com revisão do plano de manutenção e ações de melhoria
Atividades:
•Efetuar análises, testes, críticas, laudos técnicos, proposições, pareceres e
relatórios sobre processos e atividades relativos a sua área de atuação;
•Realizar interface com áreas internas para ações relativas aos objetivos
específicos;
•Preparar, desenvolver, conduzir, atualizar e/ou documentar os processos técnicos
de sua área de atuação;
•Atualizar, alimentar e emitir relatórios técnicos e/ou documentos específicos.
•Prestar suporte técnico a clientes internos e/ou externos, fornecedores e parceiros
dentro de seu âmbito de atuação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1224787/engenheiro-demanutencao-mecanica-de-aciaria-senior#sthash.ZlGEXp83.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro
Código da vaga: v1223064
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2015
RESPONSABILIDADE
• Conhecimento gerais em projetos de infraestrutura e coordenação de equipes,
incluindo relação com o cliente e gestão das subcontratadas,
• Gerenciar o cronograma do projeto, qualidade do design, infra e aceitação.
• Coordenar equipes de campo para realização das atividades
• Realizar reuniões periódicas com os clientes, subcontratantes e time Huawei.

• Definir os padrões de design e padrões de infraestrutura
• Negociar junto ao cliente a aprovação da documentação
• Controle dos recursos do projeto, orçamento e desempenho da equipe em
campo• Apoiar equipe em campo.
• Comunicar o status do projeto com o Gerente de projetos
REQUISITOS BÁSICOS
• Ensino Superior em Engenharia Civil e outras
• Ter experiencia em telecomunicações e normas técnicas para infraestrutura
• Ter experiencia com coordenação de projetos na area de Telecom (rede sem fio
preferencialmente)
• Ter experiencia de implementação do projeto
• Raciocínio logico e objetividade nos comportamento e as ações
• Capacidade de trabalhar com subcontratados
• Ter experiencia nas atividades do site (vistoria, requisição de material, design,
execução de infraestrutura e aceitação), obras de construção civil, energia AC/DC,
Transmissão ATM e IP, aterramento, fundação, Torre / mastros, e metálicos.
• Ter experiência de campo em adaptações de infra (greenfield e rooftop)
• Habilidade para controle e acompanhamento de desempenho das subcontratadas.
• habilidades de negociação eficazes;
• habilidades de comunicação interpessoal;
• Inglês Fluent;
• habilidades MS Excel e AutoCAD
• Disponível para viagem no Brasil - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1223064/engenheiro#sthash.DxmLCA
nj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Facilities - RJ
Requisitos:
Ensino superior completo ou cursando Engenharia Elétrica, Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica ou áreas afins;
Experiência com gestão e fiscalização de serviços de manutenção e conservação
terceirizados, realização de cotações e análises de concorrência de empresas
contratadas. Vivência no atendimento de ordens de serviço a clientes internos e
externos e elaboração de relatórios e planilhas técnicas.
Desejável experiência em empresas de engenharia, manutenção ou administração
de shopping centers/propriedades de grande porte.
Conhecimento de inglês será considerado um diferencial
Local de trabalho: Baixada Fluminense - segunda à sexta-feira.
Estamos trabalhando com pretensão salarial + benefícios (VR + VT + AM +
Seguro de Vida + PLR + auxílio educação).
Interessados devem enviar currículo INFORMANDO PRETENSÃO SALARIAL para
rh.seleciona1@yahoo.com.br, mencionando no assunto: Assistente de Facilities.

Engenheiro Eletricista em Fortaleza
Descrição:
Engenheiro Eletricista
uma
Engenharia
Pré-requisitos:
Ensino superior completo em engenharia elétrica;
Experiência com construção e linha viva 13. oito cv.
Necessário ter disponibilidade para viagens.
A empresa oferece:
Transporte, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição e outros benefícios.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Projetista em Pindamonhangaba
Descrição:
Projetista
uma
Engenharia
Experiência na função.
Conhecimento em moldes plásticos.
Domínio dois d, 3D, analise CAE, software solidworks e CAM.
Cursando superior em Engenharia.
Residir somente em Pindamonhangaba ou Taubaté.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1228960
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Guaíra / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 23 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
Planejamento e acompanhamento de paradas e manutenção.

Desenvolvimento de projetos de melhorias de eficiência energética e otimização de
processos, com foco em redução de custos.
Requisitos necessários:
Graduação concluída em Engenharia Elétrica Domínio do pacote office
Conhecimento em inversores de frequência de baixa/média tensão e
dimensionamento de circuitos elétricos NR10 e SEP
Experiência na função
Desejável experiência no setor sucroenergético, conhecimento das ferramentas de
planejamento e SAP, e Inglês.
Local de Trabalho: Guaíra - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228960/engenheiroeletricista#sthash.WvDiyWM6.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico de Projetos
Código da vaga: v1229076
Nível hierárquico: Pleno
Local: São João del Rei / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Setembro de 2015
Engenheiro com experiência na área mecânica e vivência em projeto civil.
•Curso Superior: Engenharia Mecânica
•Desejável: Pós em Projetos
•Necessário: vivência em projetos civis
•Diferencial: Inglês avançado
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Auxílio Farmácia
Programa de Participação nos Resultados
Previdência Privada
Alimentação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229076/engenheiromecanico-de-projetos#sthash.LLFMx5T8.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1210773
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Santa Luzia / MG / BR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Coordenar as atividades relativas à área de Segurança do Trabalho.
COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Engenharia com Pós-Graduação em Segurança do Trabalho; Experiência anterior na
função; Informática; Inglês intermediário.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Salário compatível com o mercado; Refeição na Empresa; Plano de saúde e
odontológico; Seguro de vida em grupo; Transporte especial; Cesta básica. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1210773/engenheiro-deseguranca-do-trabalho#sthash.UxAOe6mw.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Mecânico/Civil
Código da vaga: v1228940
Nível hierárquico: Pleno
Local: São José / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Responsável pelas atividades relacionadas ao planejamento, coordenação e
execução de projetos direcionados ás áreas de Abate de Aves, Fábrica de Rações e
Incuba tórios, buscando que os mesmos sejam concluídos nos prazos e custos
planejados, respeitando as normas de segurança e preservação ambiental. Superior
completo em Engenharia de produção/Engenharia Mecânica, Civil, elétrica e
mecatrônica, inglês intermediário, Excel, Word, Power Point e Auto CAD
(Avançado);
Conhecimentos em Matemática financeira, MS Project e Refrigeração. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228940/engenheiro-de-mecanicocivil#sthash.I7om2LsV.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção Mecânica - PONTE ROLANTE
Código da vaga: v1228982
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Imprescindível:

• SÓLIDA EXPERIÊNCIA COM MANUTENÇÃO DE PONTE ROLANTE;
• SÓLIDA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM SIDERURGICA;
• Experiência em praticas de manutenção de Aciaria;
• Experiência em práticas de gestão e engenharia de manutenção;
• Domínio de elaboração de planos de manutenção e análise de falhas;
Pré-requisitos:
• Superior completo em Engenharia Mecânica;
• Inglês Avançado;
• Pacote Office Avançado;
Local de trabalho: Rio de Janeiro - RJ
A empresa oferece remuneração compatível com o mercado e atrativo pacote de
benefícios. Os interessados deverão se candidatar a vaga informando a Pretensão
Salarial. Boa sorte a todos! - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228982/engenheiro-de-manutencaomecanica-ponte-rolante#sthash.6CuIDmMr.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

SERRALHEIRO / CAMPINAS E RMC / SP / 5 VAGA(S)
A Estruturas Metálicas está com 5 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!

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!

Auditor Sênior de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1216818
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Descrição da vaga:
O Auditor Ambiental atuará em uma indústria nacional de grande porte e será
responsável por:
•Executar auditorias de conformidade (“Compliance”) nas áreas de Meio Ambiente e
de Segurança e Medicina do Trabalho (HSMT);
•Preparar relatórios com os resultados do trabalho de Auditoria.
Competências e experiência desejada:
•Experiência como Auditor Ambiental em Indústria de grande porte;
•Ensino superior completo em Engenharia Ambiental ou Química;
•Desejável pós-graduação em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;
•Desejável Inglês Avançado;
•Disponibilidade para viagens.
Local de Trabalho:
•São Paulo – Avenida Paulista - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216818/auditor-senior-de-meio-ambiente-eseguranca-do-trabalho#sthash.jma45FP9.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Planejamento
Código da vaga: v1216699
Nível hierárquico: Técnico
Local: Carmópolis / SE / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Atividades:
Serviço de construção e montagem em sistema de tratamento de água produzida
na estação de Bonsucesso.
Atividades em Planejamento, programação e controle.
Requisitos: Mínimo Formação Técnica com registro no CREA.
Atuação prévia com Planejamento em obras Industriais, preferencialmente da
indústria de Petróleo ou Petroquímica.
Desejável residir em Carmópolis ou Aracaju - SE
Salário de acordo com o mercado mais benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216699/tecnico-deplanejamento#sthash.0h42RinF.dpuf
www.vagas.com.br

Instrutor de Produção - Supply Chain
Código da vaga: v1216798
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Requisitos:
-Formação: Superior completo em Engenharia de Produção, Automação Industrial,
Química;
-Desejável Pós / Mestrado;
-Desejável Espanhol intermediário;
-Disponibilidade para viagens para outros Estados;
-Experiência em indústrias como especialista de produção;
-Experiência como multiplicador ou professor de conteúdos técnicos.
Atribuições do cargo:
-Preparar materiais / conteúdos técnicos com os temas a serem abordados;
-Preparar e ministrar aulas para público fabril;
-Avaliar os alunos, bem como a eficácia das aulas;
-Lecionar garantindo a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores,
melhorando os resultados da área de Produção.
Preferencialmente pessoas que residam em: Campo Grande, Itaporã, Marília, São

José do Rio Preto, Três lagoas, Bauru, Cambé, Maringá, Cascavel, Curitiba, Ponta
Grossa, Araucária ou cidades próximas às citadas.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216798/instrutor-de-producaosupply-chain#sthash.0okUm1rT.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Processos Jr
Código da vaga: v1216638
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Atuar como Business Partner da área de Produção e Embalagem direcionando as
iniciativas de Excelência Operacional através de suporte aos líderes de projeto de
otimização de processos da área funcional, facilitando a implantação dos conceitos
de melhoria contínua pela utilização de metodologia apropriada (exemplo: Lean, Six
Sigma, KANBAN, FMEA, etc.) e garantindo o alinhamento e acompanhamento das
iniciativas com a liderança da área.
Condução junto à área funcional de projetos de melhoria, participando da
elaboração de contratos de projeto, diagnósticos, planos de trabalho,
acompanhamento de iniciativas e interpretação de resultados com foco em
aumento de eficiência, melhoria de processos e redução de desperdícios.
Influenciar o ambiente de mudanças, facilitando os treinamentos de melhoria
contínua e auxiliando na avaliação e desenvolvimento de competências necessárias
à área. Acompanhamento dos indicadores de desempenho e das rotinas de
gerenciamento dos projetos na área funcional.
Requisitos:
•Formação Superior: Administração e ou áreas da Engenharia;
•Inglês intermediário- avançado;
•Experiência na área de Melhoria Continua/Processos ou Gestão de Projetos;
•Experiência em Indústria;
•Green Belt (Diferencial). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216638/analista-de-processosjr#sthash.X9eP7IrP.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E OP. / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.

Responsabilidades: Elaborar Planejamento de produção alinhado ao processo de
S&OP, planejamento de materiais, metas de políticas de estoques, nível de
serviços, capacidade de armazenagem, recebimento / expedição.
Requisitos: Superior em ADM, Engenharia, Logística ou Economia. Conhecimento
em Supply Chain, planejamento de materiais, finanças, VBA e processo de S&OP.
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Refeição na empresa Transporte Convenio Medico Cesta Básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Piai Lima
para o e-mail denise@rhpeople.com.br com a sigla Analista Planej.eOP no campo
assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Planejamento e Op. no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista de Controle de Qualidade Jr
Código da vaga: v1219490
Nível hierárquico: Técnico
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Setembro de 2015
Necessário: Curso Técnico Completo em Química ou Alimentos ou Cursando o
ultimo período do Ensino Superior de áreas afins. É necessário possui o Registro no
4º Conselho Regional de Química.
Vivência na área.
Domínio em Pacote Office, especificamente Excel.
Residir na Região de Americana. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1219490/analista-de-controle-de-qualidadejr#sthash.Ym9eyPD6.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1221216
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2015
Para o presente cargo, é necessário:

Experiência anterior no ramo da Indústria.
Conhecimento em NR18 e CIPA.
Noções de primeiros socorros.
Flexibilidade de horário.
Atividades:
- Palestras. - Integração.- DDS (Diálogo Diário de Segurança).
- Treinamentos.
- Laudos
- PPRA, PCMSO.
Local de trabalho: Saquarema, Rio de Janeiro.
Início imediato. CLT
Para mais informações, acesse: www.gypgroup.com.br - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1221216/tecnico-em-seguranca-dotrabalho#sthash.bxEyE2T8.dpuf
www.vagas.com.br
_

Projetista Mecânico Sr.
Código da vaga: v1179014
Nível hierárquico: Sênior
Local: Lins / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2015
Atividades a serem desenvolvidas:
•Elaboração e detalhamento de projetos mecânicos, civis e elétricos
•Elaboração e detalhamento de lista de materiais
•Elaboração de planilhas de custo e memoriais descritivos
•Elaboração de cronograma físico-financeiro dos projetos
•Elaboração quantitativa dos componentes para manutenção
•Participar do planejamento de orçamento de despesas e investimentos
•Acompanhar projetos desde elaboração à implantação
•Diagnosticar e implementar melhorias em equipamentos e instalações
Pré-requisitos:
•Formação em Engenharia Mecânica ou áreas afins
•Desejável formação em gerenciamento de projetos
•Conhecimento em elaboração de projetos industriais mecânicos e civis
•Vivência em elaboração de projetos elétricos industriais;
•Conhecimento e utilização de Normas Técnicas aplicáveis em projetos indústrias
(ABNT, ISO, IEC, DIN, BSI, AFNOR, AMN, JIS, ASTM, IEEE, NFPA, etc...)
•Conhecimento e utilização de Normas Regulamentadoras aplicáveis em projetos
(NR09, NR10, NR11, NR12, NR13, NR15, NR17, NR23, NR24, NR36, etc...)

•Conhecimento em Pacote Office, principalmente em Planilhas em Excel;
•Especialista em software de projetos 2D e 3D (CAD, Sketchup, Solidworks, ou
similares);
•Conhecimento em software de cronograma (Project ou similar)
•Familiaridade em negociações de projetos visando reduções de custos e
padronizações
•Disponibilidade para mudança de cidade e viagens
Competências:
•Planejamento
•Pro atividade
•Senso de urgência
•Iniciativa e dinamismo
•Bom relacionamento interpessoal
•Comunicação.
•Trabalho em equipe
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1179014/projetista-mecanicosr#sthash.asSmIa5c.dpuf
www.vagas.com.br

SERRALHEIRO INDUSTRIAL / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
Atua na área metalúrgica há mais de 20 anos, é voltada no ramo de confecção de
produtos metalúrgicos, montagens e instalações ind. está com três vaga(s) em
aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Fabricação e Montagem de Cobertura Metálica, Fechamento
Metálico, Estrutura para Talha, Grades e Portas Metálicas, Escadaria, Guarda-corpo
e Corrimão.
Requisitos: MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS Treinamento Trabalho em
Altura Experiencia comprovada em Fabricação Metálica e Montagem em altura
Salário: a combinar
Benefícios: Uniodonto Cesta Básica Almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email contato@admase.com.br com a sigla Serralheiro Montador no campo assunto
até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Serralheiro

SERRADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A sua satisfação é a nossa prioridade. Tenha a sua disposição os nossos anos de
experiência no mercado está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: SERRADOR
Requisitos: vaga de SERRADOR de mármores requer experiencia no ramo e com
referencias anteriores.
Salário: a combinar
Benefícios: - Remuneração: Fixo + vale Transporte + CESTA BÁSICA
Observações: A empresa MARMORARIA NOVA ESPERANÇA contrata para Campinas
e Região: ** SERRADOR! - Segunda à SEXTA, + 1 hora de intervalo diário
(refeição) e 30 minutos para café da tarde. - Remuneração: Fixo + vale
Transporte+ cesta básica - Perfil: Homens, com experiência se possível com
referencias anteriores.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VANDA para o email marmoraria-novaesperanca@hotmail.com com a sigla serrador no campo
assunto até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de SERRADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OP. GALVANOPLASTIA / VINHEDO / SP / 2 VAGA(S).
Especializada em Galvanização e Pintura Eletrostática está com duas vaga(s) em
aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: realizar banhos eletrolítico
Requisitos: Em Galvanização, banho parado, rotativo.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Carolina para
o e-mail adm.metalurgica@gmail.com com a sigla OP.GALV no campo assunto até o
dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Op. Galvanoplastia no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO / ITUPEVA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de Embalagens Plásticas está com uma vaga(s) em aberto para ITUPEVA /
SP.
Responsabilidades: Planejamento, programação e controle da produção PPCP.
Requisitos: - Mínima de três anos em planejamento, programação e controle da
produção PPCP. - Mínima de uma ano em indústria plástica, no planejamento dos
setores de extrusão, sopro, injeção e decoração de frascos, potes e bisnagas
plásticas. Conhecimentos: Programação de materiais, controle de terceirização e

industrialização de peças, Procedimentos e instrução de atividades ISO 9000. Boas
Pratica de Fabricação Calculo de carga/máquina x demanda de produção x mão de
obra Formação Técnica: - Mínima em Gestão, Técnico, Tecnólogo, com ênfase em
produção e/ou administração e/ou mecânica. Habilidade complementares: Imprescindível experiência em sistema ERP, preferencialmente TOTVS Sexo: Indiferente Idade: Acima de 30 anos. Observações: Não fumante.
Salário: a combinar
Benefícios: VT+CB
Observações: ENCAMINHAR COM PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniele para o email plasticorecrutamento@gmail.com com a sigla PCP no campo assunto até o dia
04/09/2015.
Veja outras vagas de Programador de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OPERADOR DE LAMINADORA / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
A Agência de Empregos ONLY ONE RH em parceria com multinacional do ramo
plástico está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Irá verificar com antecedência os produtos a ingressarem na
linha de produção (providenciando matéria-prima) e inspecionar após o
recebimento (adesivo, anilox, substrato e selante), orientação e auxilio ao ajudante
de produção na troca do cilindro anilox e camisa da laminadora, preenchimento de
registros de produção, acompanhamento de pedidos de produção e controle de
qualidade.
Requisitos: Desejável Ensino Médio Completo; Média experiência na função;
Desejável cursos SENAI: Técnico em Impressão Flexografia, Tecnologia de
Embalagens Flexíveis; Conhecimento básico em informática; Conhecimento em
emissão de ordem de manutenção (SIM), CEP, EPI\'s e preenchimento de registro
de produção.
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado (para Jaguariúna, Mogi Mirim e Mogi Guaçu), demais cidades VT
e Refeição no local. Inicia como temporário, após efetivação Plano Médico, Plano
Odontológico e outros.
Observações: Disponibilidade para atuar no 2T e 3T em escala 6x1. Desejável
residir em Jaguariúna e Região. Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luma para o email rh02@only1.com.br com a sigla Op Laminadora no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Operador de Laminadora no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE MANUFATURA JR / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Grupo Pró Recursos Humanos está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Irá montar os equipamentos de tecnologia (teclados, mouses,
Notebooks, entre outros), visualizará a documentação e registro no computador. É
imprescindível o conhecimento com o pacote Office e internet. Todos os
procedimento são bem detalhados e com varias etapas.
Requisitos: Experiência em produção de equipamento de tecnologia ou áreas afins.
Procedimentos de embalagens.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Assistência médica, Odontológica, Fretado.
Observações: Horário: Segunda a Sexta/ 2º turno sai no sábado pela manhã. 1º
turno: 8:00 ás 17:30. 2º turno: 17:30 ás 1:30.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rose Furii para o
e-mail rose.furii@grupoprorh.com com a sigla Manufatura JR no campo assunto até
o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Manufatura JR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE INDUSTRIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de metalúrgica e Usinagem está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotina de gerente industrial; Contato direto com supervisores,
controle do andamento da fábrica;
Requisitos: Com formação superior completa; Exp. como gerente Industrial em
metalúrgicas e/ou empresas no ramo de usinagem; Gestão de pessoas Exp. em
acompanhar rotinas de chão de fábrica.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico e Odonto, refeição no local, Auxilio combustivel.
Observações: Vaga para efetivação - início imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ketlin para o email recrutamento@actualrh.com.br com a sigla Gerente industrial no campo
assunto até o dia 25/08/2015.
Veja outras vagas de Gerente Industrial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OPERADOR DE LAMINADORA / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
A Agência de Empregos ONLY ONE RH em parceria com multinacional do ramo
plástico está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Irá verificar com antecedência os produtos a ingressarem na
linha de produção (providenciando matéria-prima) e inspecionar após o
recebimento (adesivo, anilox, substrato e selante), orientação e auxilio ao ajudante
de produção na troca do cilindro anilox e camisa da laminadora, preenchimento de
registros de produção, acompanhamento de pedidos de produção e controle de
qualidade.
Requisitos: Desejável Ensino Médio Completo; Média experiência na função;
Desejável cursos SENAI: Técnico em Impressão Flexografia, Tecnologia de
Embalagens Flexíveis; Conhecimento básico em informática; Conhecimento em
emissão de ordem de manutenção (SIM), CEP, EPI\'s e preenchimento de registro
de produção.
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado (para Jaguariúna, Mogi Mirim e Mogi Guaçu), demais cidades VT
e Refeição no local. Inicia como temporário, após efetivação Plano Médico, Plano
Odontológico e outros.
Observações: Disponibilidade para atuar no 2T e 3T em escala 6x1. Desejável
residir em Jaguariúna e Região. Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Barbara para o email rh01@only1.com.br com a sigla Op Laminadora no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Operador de Laminadora no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TORNEIRO FERRAMENTEIRO / ARTUR NOGUEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com uma vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.
Responsabilidades: Operar Torno convencional de peças simples e complexas com
precisão.
Requisitos: Conhecimento básico de trigonometria, cálculos técnicos e desenho
mecânico.
Salário: a combinar
Benefícios: CLT, Assistência Médica, Refeição no Local.
Observações: Informar Pretensão Salarial. Residir Preferencialmente na região.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail indmetalplast@yahoo.com.br com a sigla TorFerrament no
campo assunto até o dia 02/09/2015.
Veja outras vagas de Torneiro Ferramenteiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Líder de Produção (Torrefação de café)
Código da vaga: v1228464
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Superior Completo; Experiência na função, imprescindível ter atuado como líder em
indústrias de fabricação de café; Para atuar na cidade de Sorocaba. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228464/lider-de-producao-torrefacao-decafe#sthash.FgjG4GON.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Produção (Op. Injetora).
Código da vaga: v1229007
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Pré-requisitos:
Ensino Médio completo
Experiência com Produção em Indústria
Já ter trabalhado com Máquinas Injetoras
Atividades: área de produção, auxiliando na linha de produção e operação de
máquinas Horário: de segunda a sábado das 06h às 14h20 e das 14h20 às 22h.
Salário: R$ 6,00 por hora = R$1.320,00 mensais.
Benefícios oferecidos: VT ou estacionamento, Cesta básica (entrega em casa),
Assist Medica Porto Seguro (30,00 por dependente), convênio com farmácia, Levar
refeição, PLR.
Local: Alphaville Vaga efetiva Início imediato - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1229007/auxiliar-de-producao-opinjetora#sthash.0xhgA87r.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Produto
Código da vaga: v1228634
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR

Quantidade de vagas: uma
Responsável pelo Plano de Marketing, Treinamento, Literaturas para a Classe
Médica, Apresentações, VA's dos Produtos Oncológicos e Hospitalares da Cia.
Necessário ampla vivência na área, em todas as etapas do processo.
Experiência na área de Marketing na Indústria Farmacêutica é fundamental para
esta posição.
Superior completo, desejável pós-graduação.
Bom relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação e atitude completam
o perfil. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228634/gerente-deproduto#sthash.3Kn8OCQI.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controle de Processos
Código da vaga: v1229146
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
Requisitos
- Superior completo em áreas afins como Engenharia de Produção, Química entre
outras.
- Desejável vivência em ambiente de indústria pesada, química ou farmacêutica.
- Gestão de Projetos
- Conhecimentos da Técnica HAZOP
- Conhecimento em Pacote Office com Excel avançado
Atividades
- Garantir que os objetivos e metas de projetos como HAZOP e gestão de Nãoconformidades sejam cumpridos dentro dos prazos e de acordo com as regras e os
padrões de qualidade exigidos.
- Apoiar a análise de desvios e a configuração de planos de mitigação ou correção
de falhas, visando o alinhamento com stakeholders chaves.
- Apoiar a implementação de plano de ações, comunicar respectivos progressos e
gerar relatórios informando status dos processos e atividades.
- Desenvolver e organizar treinamentos, procedimentos, instruções, visando a
conformidade de regras e vislumbrando a criação de um banco de dados que
permita estabelecer projetos Six Sigma no futuro.
- Implementar, executar e realizar a manutenção de processos buscando a
excelência destes.
Benefícios
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de vida, Refeição no local,
Vale- Alimentação, Previdência Privada, Vale-transporte.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229146/analista-de-controle-deprocessos#sthash.j4OuJkce.dpuf
www.vagas.com.br

Ferramenteiro em Fortaleza
Descrição:
Ferramenteiro
uma
Indústria
Segmento: Indústria
Porte: Grande
Atividades:
Reparar e consertar peças mecânicas, para melhor funcionamento da empresa com
a melhoria continua sempre.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Conserto moldes;
Melhoria nas ferramentas de trabalho;
Analise de problemas;
Melhoria nos moldes para processos de injeção realizados na empresa.
Formação Acadêmica:
Escolaridade: Nível Técnico
Curso: Mecânica ou afins
Conhecimento e Habilidades Técnicas:
Experiência na função;
Inglês Avançado para conversação;
Ter experiência em de tornearia mecânica, fresador, retifica e solda TIG e moldes
de injeção.
Faixa Salarial: R$ 2.500,00
Horário: Comercial
Regime de trabalho: Hora Extra
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Transporte, Refeição na
empresa, Cesta Básica, Participação dos Lucros; Parcerias com Faculdades;
Convênio Farmácia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ANALISTA DE QUALIDADE / HORTOLANDIA / 1 VAGA(S)
Top Life Ind e Com. de Purificadores está com uma vaga(s) em aberto para
Hortolândia.
Responsabilidades: Garantir a inspeção de recebimento de todas as matérias
primas e garantir a qualidade dos mesmos. ⎫ Inspecionar linhas de produção
garantindo a qualidade do produto ⎫ Garantir o preenchimento de todos os
formulários de produção conforme as exigências das normas ISO 9001 e INMETRO.

⎫ Administrar toda rede de assistência técnica externa de forma eficaz que atenda a
necessidade do nosso cliente.
Requisitos: Superior Completo, Experiência, Conhecimentos Técnicos do Produto,
cursos de Interpretação da Norma e Política de Qualidade.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Enviar Pretensão Salarial no corpo do email
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karina para o email rhtoplife@yahoo.com.br com a sigla Qualidade no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APAE de São Paulo
Código da vaga: v1224989
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Requisitos:
Experiência em secretaria de instituições de Ensino, com gestão de inscrições e
matrículas de alunos, emissão de declarações de presença e certificados, listas de
presença, atendimento ao aluno e ao professor, controles de caixa (receitas e
despesas). Experiência com venda de produtos (cursos e livros).
Ensino Médio completo.
Vaga para Vila Clementino/SP.
Residir nas imediações.
Atribuições:
Executar serviços administrativos de apoio à prestação de serviços do Instituto
como atendimento aos clientes internos e externos, controles e documentação em
geral, atuando com suas respectivas demandas e encaminhamentos.

Horário: segunda à sexta das 8 às 16h e sábado 8 às 13h
Salário: R$ 1.400,00 + Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1224989/auxiliar-administrativo#sthash.
8nWRQa1V. dpuf
www.vagas.com.br

Articulador Social (Temporário)
Código da vaga: v1224872
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015
Participação em projeto de formação de educadores sobre o desenvolvimento
infantil para atuação preventiva no caso de sinais de atraso do desenvolvimento.
Mapear e identificar as principais necessidades de apoio e consequente formação
dos profissionais.
Experiência sólida em sala de aula ou coordenação com foco em Educação Infantil.
Formação: Graduação completa em Pedagogia ou Psicologia, sendo desejável
Especialização em Desenvolvimento ou Educação Infantil.
Horário: De segunda a sexta, eventuais sábados. Ter disponibilidade de horário.
Contrato temporário por um período de 11 meses.
Salário R$ 3.000,00 + Benefícios
Residir nas proximidades de um dos seguintes locais: Santo Amaro, Capela do
Socorro ou Campo Limpo/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1224872/articulador-socialtemporario#sthash.Ydj8Xwwj.dpuf
www.vagas.com.br

CUIDADOR SOCIAL / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Associação Beneficente Instituto Vida Renovada - Abrigo para pessoa em situação
de rua está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a
vida diária social dos usuários, desenvolver atividades para o acolhimento, proteção
integral da autonomia e autoestima dos usuários. Atuar na recepção dos usuários
possibilitando uma ambiência acolhedora, identificar as necessidades e demandas
dos usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina;

apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do
ambiente; apoiar e acompanhar os usuários nas atividades de higiene.
Requisitos: Ter boa comunicação com o publico e pessoa s atendidas na instituição
Sexo Masculinas, ensino Médio completo.
Salário: R$
Benefícios: Vale transporte e Alimentação
Observações: Carga Horaria - das 07 as 19 h - 12x36
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TINO para o email ivrrecrutamento2@gmail.com com a sigla Cuidador Social no campo assunto
até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Cuidador Social no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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
V1229460
Associate
aberta em 25/8 - 1
posição

V1228259
COORDENADOR (A)
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO TEMPORÁRIO (sete
MESES)
aberta em 21/8 - 1
posição

V1228212

Empresa

Descrição sucinta

Global Health
Strategies
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

About the Position:
Global Health
Strategies is seeking
an intelligent,
passionate, hardworking professional
to support its
communications and
program work in...

Instituto Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

PERFIL GERAL DA
FUNÇÃO Coordenação
das rotinas
administrativas e
financeiras do
Instituto Akatu:
envolvendo o
planejamento e
controle
orçamentário; a
supervisão...

Instituto Akatu

Missão do cargo:

COORDENADOR DE
(São
DESENVOLVIMENTO DE Paulo/SP/BR)
PARCERIAS PROSPECÇÃO
aberta em 21/8 - 1
posição

Colaborar para a
sustentabilidade
financeira do Instituto
Akatu, por meio da
prospecção de novas
fontes de receitas.
Perfil geral...

V1225776
Área de Comunicação
aberta em 18/8 - 1
posição

Instituição não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Atuar como
coordenador de
comunicação
desenvolvendo as
seguintes funções: *
Planejamento e
execução do plano de
comunicação da
organização e dos...

CIEDS
(São
Paulo/SP/BR)

Pré-requisitos: Ensino
Médio completo.
Preferencialmente
com experiência no
terceiro setor e em
desenvolvimento
sócio esportivo.
Atribuições do cargo:
- Dar suporte à...

Empresa não
identificada
(Brasil)

Perfil: Dinâmica, próativa, comunicativa
(boa expressão oral e
escrita) e organizada.
- Formação: Relações
internacionais;
Publicidade e
Propaganda,
Marketing,
Administração com...

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

Será responsável pela
prospecção e
relacionamento com
empresas, fundações
e institutos (nacionais
e internacionais);
visitas, reuniões e
elaboração de
propostas...

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

O foco do trabalho
será o planejamento,
implantação e gestão
dos projetos da área
de Desenvolvimento
de Soluções

V1225757
Auxiliar de Campo
(Atividade Esportiva)
aberta em 18/8 - 1
posição

V1225585
Coordenadora
Institucional
aberta em 18/8 - 1
posição

V1224900
Analista de Captação
de Recursos Bilíngue
aberta em 17/8 - 1
posição

V1224077
Gerente de Projetos
Educacionais
aberta em 14/8 - 1
posição

Educacionais do...
V1223530
Auxiliar Contábil
aberta em 13/8 - 1
posição

V1223512
Gestão de Projetos
Sociais
aberta em 13/8

V1223499
Assistente Técnico
(Atuar em área de
Responsabilidade
Social)

V1222929
PROFESSOR (A)
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
aberta em 12/8 - 1
posição

V1221118
Estagiário em Serviço
Social
aberta em 10/8 - 1
posição

Fe e Alegria
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades do
(a) Auxiliar Contábil: Apoiar a realização da
conciliação contábil, a
fim de garantir a
veracidade das
informações geradas;
- Levantar...

EMPRESA NÃO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação de nível
superior na área de
ciências humanas;
Atuação em projetos
sociais com foco na
criança em terceiro
setor; Capacidade...

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação de nível
superior na área de
humanas;
Conhecimento sobre
Investimento Social
Privado e
Responsabilidade
Social; Habilidade no
gerenciamento do
tempo,
organização,...

Projeto Arrastão
(São
Paulo/SP/BR)

O CEI do Projeto
Arrastão seleciona
Professor de
Desenvolvimento
Infantil para atual na
região do Campo
Limpo. Objetivo:
Planejar e...

Pré-requisito: estudante de Serviço
ACREDITE - Amigos
Social cursando 3º
da Criança com
ano - conhecer o
Reumatismo
pacote Office, criação
(São
de planilhas, registros
Paulo/SP/BR)
de pacientes e
relatórios - ser...

V1220667
Instrutores de Cursos
Associação
Livres - Litoral Horizontes
Diversas Áreas
(São
aberta em 7/8 - 1 posição
Paulo/SP/BR)

Buscamos
profissionais para
ministrar cursos
profissionalizantes
básicos para os
adolescentes que
cumprem a medida

socioeducativa nas
unidades da Fundação
Casa...
V1220618
Assistente de Projetos
Sociais
Imagem da Vida
aberta em 7/8 - 1 posição
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil: - Cursando
superior em gestão de
políticas públicas,
ciências sociais,
relações
internacionais, serviço
social ou áreas afins;
- Boa redação;...

V1219702
Coordenador de
Educação
aberta em 6/8 - 1 posição Associação NEA-BC
(Campos dos
Goytacazes/RJ/BR)

Principais atribuições
e responsabilidades:
a) acompanhar a
implementação do
projeto NEA-BC,
provendo o suporte
necessário para os
grupos locais e nos
processos...

V1217697
Educador Cultural
aberta em 3/8 - 1 posição

Fundação Dorina
Nowill para Cegos
(São
Paulo/SP/BR)

Atribuições: •Atuar
com desenvolvimento
de projetos de visitas
e atividades
educativas. Atender
contatos e demandas
de estudantes e
responsáveis por
grupos...

Manpower Staffing
(São Bernardo do
Campo/SP/BR)

Comercialização local
de cotas de patrocínio
(Padrinho
Corporativo); Análise
de possibilidades e
prospecção do
mercado local;
Prospecção de novos
clientes pessoalmente
e...

Manpower Staffing
(São Paulo/BR)

Trabalho externo,
abordagem e
apresentação à
organização para o
maior número
possível de pessoas
inspirando elas a se
tornarem doadoras.
O...

Manpower Staffing
(São Bernardo do

Comercialização local
de cotas de patrocínio

V1216275
Vendedor / Captador
de Recursos - ONG ABC e SP /
Multinacional
aberta em 31/7 - 5
posições

V1216265
Captador de Recursos Externo
aberta em 31/7

V1179705
Vendedor / Captador

de Recursos - ONG ABC e SP /
Multinacional
aberta em 31/7 - 5
posições

V1215831
Educador Social
aberta em 30/7 - 2
posições

V1215783
Educador Social
aberta em 30/7 - 2
posições

V1215758
Coordenador
Pedagógico
aberta em 30/7 - 1
posição

V1214636
Estagiário (a) de
Direito
aberta em 29/7 - 1
posição

V1214527
Assistente de Projetos
aberta em 29/7 - 1
posição

Campo/SP/BR)

(Padrinho
Corporativo); Analise
de possibilidades e
prospecção do
mercado local;
Prospecção de novos
clientes pessoalmente
e...

Centro Social
Marista Irmão
Justino
(São
Paulo/SP/BR)

Profissional para atuar
com o
desenvolvimento de
Projetos a partir de
diversas linguagens
artísticas,
tecnológicas e
culturais com crianças
e...

Centro Social
Marista Irmão
Justino
(São
Paulo/SP/BR)

Profissional para atuar
com o
desenvolvimento de
Projetos a partir de
diversas linguagens
artísticas,
tecnológicas e
culturais com crianças
e...

Não identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Atuar como
coordenador
pedagógico da
educação infantil
desenvolvendo as
seguintes funções: *
Planejar, desenvolver
e registrar formação
com educadores; *
Atendimento a...

DOUTORES DA
ALEGRIA
(São
Paulo/SP/BR)

Pré-requisitos: •
Estudante de Direito
cursando segundo ou
terceiro ano; •
Experiência em
elaboração de
contratos • Excelente
comunicação oral e
escrita; • Informática:
domínio do pacote...

Rede Cidadã SP
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos
Necessários:
Formação superior
nos cursos de

Recursos Humanos,
Psicologia ou Letras;
Bons
conhecimentos...

OPERACIONAL

ESPECIALISTA EM REDES TELECOM/TI – SÃO PAULO – SP
Empresa nacional de médio porte do segmento de TI / Telecomunicações para o
mercado corporativo (Banda Larga, VoIP, Links dedicados, TI, etc.), localizada em
São Paulo busca o/a profissional com o perfil abaixo:
DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO:
Responsável pela análise da topologia de rede com o objetivo de identificar pontos
de melhoria, avaliação de capacidade e mitigar pontos de falha. Participar da
homologação de equipamentos e soluções em conjunto com os fornecedores.
Analisar e propor melhorias em projetos de rede em conjunto com equipe de prévenda, dando respaldo técnico especializado. Promover a transferência de
conhecimento entre as equipes técnicas.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Gestão do ambiente de rede WAN IP/MPLS;
Avaliação de capacidade e desempenho dos ativos de redes e circuitos de
backbone;
Otimização das saídas Internet e interação com outros ISPs para solução de
problemas;
Suporte de terceiro nível, fazendo interface com fornecedores para resolução de
problemas de rede;
Capacitar equipe técnica para atender a demanda dos serviços ofertados;
Homologar equipamentos junto aos fornecedores;
Instalação e configuração de equipamentos de redes;
Atuar em conjunto com outras áreas para definir as especificações técnicas dos
produtos e serviços da empresa;
Analisar novos projetos de rede, prestando apoio à equipe de pré-venda;
Desenvolver projetos de conexão de clientes com o backbone da empresa;
Apoiar o time de engenharia, atuando como líder técnico, auxiliando e orientando
na solução de problemas e elaboração de projetos.
Atuar na qualificação continua da rede e análise dos protocolos de roteamento
Acompanhar e qualificar o trafego de backbone e clientes na rede
Atuação na parte de segurança de rede envolvendo os demais departamentos da
empresa
REQUISITOS:
Desejável conhecimento em Cloud e SAS
Desejável certificação CCNP ou superior
Desejável certificação MCSA ou superior
Superior Completo (Engenharia Redes, Telecom e afins).
Conhecimentos em Windows, Office, Internet e informática. Conhecimentos em
Tecnologia Wireless, Redes WAN, MAN e LAN, Frame Relay, ATM, VPN, Metro

Ethernet, MPLS, equipamentos e protocolos de roteamento (BGP, OSPF outros).
Inglês Avançado.
A EMPRESA OFERECE
Excelente ambiente de trabalho em empresa que valoriza seus profissionais e
clientes como as principais causas de sua existência.
Contratação efetiva (CLT);
LOCAL DE TRABALHO: Região da Av. Paulista – São Paulo – SP
Salário: A combinar (envie sua pretensão salarial que será avaliada).
Benefícios: - Assistência Médica e Odontológica de Primeira Linha, extensiva a
dependentes; – Ótimo VR – Seguro de Vida – Estacionamento - e demais
pertinentes à posição e compatíveis com o mercado.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ESPECIALISTA EM REDES – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTAM E SIGAM 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 ou 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!

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

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!

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!

ENCARREGADO FERRAMENTARIA / REGIÃO DE RIO CLARO / 1 VAGA(S)
Ferramentaria de Médio Porte, atuante na construção de estampos ( 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!

Atendente de Crediário
Código da vaga: v1216350
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: cinco

Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Receber o cliente no stand de crédito com cortesia e agilidade e apresentar a ele os
benefícios do cartão;
Coletar do cliente as informações necessárias para abertura de crédito através de
entrevista especializada e inserir no sistema as informações dadas pelo cliente com
total exatidão;
Conferir a documentação entregue pelo cliente;
Dar retorno da liberação ou não do crédito ao cliente, conforme script do manual de
treinamento;
Tirar cópia dos documentos requeridos, fazer a impressão do contrato (caso crédito
aprovado), colher assinatura do cliente e conceder “Kit Boas vindas”;Interagir
diariamente com a tesouraria da loja a fim de garantir a correta finalização dos
contratos realizados durante o dia;
Garantir um cadastro de clientes 100% atualizado e correto;
Em período de baixo movimento no stand de crédito, oferecer o cartão para os
clientes que estejam nos espaços da loja;
Controlar sua própria produção de Cartões;
Formulação de dos relatórios de produção. 06h20 diárias
- Escala 6x1
Horários Disponíveis: 09:40 às 18:00 10:40 às 19:00 14:00 às 22:20 12:00 às
20:20 Salário: R$ 972,00
Benefícios: VR de R$ 13,20 por dia + AM
Para atuar no Shopping Barra em Porto Alegre. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216350/atendente-decrediario#sthash.JzhkiPUs.dpuf
www.vagas.com.br

Op. de controle de emergências (Bombeiro Civil)
Código da vaga: v1216482
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Paulínia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Vaga efetiva.
Local: Paulínia.
Horário: Disponibilidade de horário para revezamento e escala.
Salário: R$ 1.495,00 + 30% periculosidade + adicionais de turno
Benefícios: Convênio médico e odontológico, restaurante, Previdência Privada,
seguro de vida e Fretado.

Requisitos:
Curso de Bombeiro Civil
Obrigatório CNH categoria "D"
Fácil acesso para a região de Paulínia
Experiência na função
Missão do Cargo:
- Responder pelas atividades do controle de emergências, segundo orientações do
Líder de Controle de Emergências.
Principais Atribuições:
- Responde pelas atividades do controle de emergências, segundo orientações do
Líder de Controle de Emergências, auxiliando os trabalhos essenciais no
atendimento à acidentados, combatendo incêndios, explosões, contenção de
vazamentos, resgate de vítimas em locais confinados, controle de emissões visando
minimizar impactos ambientais e bombeamento de locais inundados (enchentes).
- Auxiliar da mesma forma em Emergências Externas, Planos de Auxílio Mútuo,
Acidentes de Transporte de Cargas Perigosas. Apoiar de forma sistemática os
atendimentos emergenciais do Departamento Médico, os serviços da Área de Meio
Ambiente e as ocorrências da Área de Segurança Patrimonial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216482/op-de-controle-deemergencias-bombeiro-civil#sthash.WasRBDaR.dpuf
www.vagas.com.br

Oficial de Manutenção
Código da vaga: k2476-104
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Alta Floresta/MT
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/08/2015
Previsão de encerramento: 01/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DwHw1j

Marceneiro (a)
Código da vaga: k1083-35
Ramo da empresa: Indústria Naval

Cidade: Palhoça/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/08/2015
Previsão de encerramento: 08/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DwHvu7

Lavador (a) de Autos
Código da vaga: k3669-7
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Guarulhos/SP
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 07/08/2015
Previsão de encerramento: 14/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DwHxSY

MOTORISTA BILINGUE / PORTO FELIZ / 1 VAGA(S)
Verzani Sandrini Mão de Obra Efetiva. está com uma vaga(s) em aberto para Porto
Feliz.
Responsabilidades: - Acompanhar o executivo em sua rotina diária; - Cuidar para
que o veículo esteja sempre em perfeito estado de conservação, funcionamento e
higiene; - Preencher registro de ocorrências no romaneio de entregas, para futuras
providências; - Dirigir o veículo de acordo com as leis e normas de trânsito
brasileiras; - Vistoriar o veículo verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, óleo do Carter, testar freios e partes elétricas, a fim de certificar-se de
suas condições; - Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos,
ferramentas, EPI’s e uniformes; - Cumprir as normas e procedimentos
estabelecidos pela empresa; - Efetuar outras atividades correlatas à função.
Requisitos: - Idioma Japonês do Intermediário para Avançado; - Necessário possuir
veículo próprio; - Ter experiência como motorista executivo.
Salário: R$ 1.984,00

Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Vale Refeição / Auxílio
Combustível
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Erik para o e-mail
erik.almodovar@verzaniseg.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Motorista Bilíngue no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Logística
Código da vaga: k7-3155
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Petrolina/PE
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwZnA

Motorista
Código da vaga: k1669-1654
Ramo da empresa: Indústria Têxtil de Roupas
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwZ73

Auxiliar de Instalação
Código da vaga: k2121-826
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwWYY

Caixa
Código da vaga: k1362-80
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Tubarão/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UJwZ7h

SUPERVISOR DE SEGURANÇA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa varejista do ramo de cosméticos. está com uma vaga(s) em aberto para
campinas.
Responsabilidades: Realizar palestras/treinamento para fiscal de loja, gerentes e
sub gerentes.
Requisitos: Necessário experiência na função de supervisão de segurança em
varejo (lojas, supermercados, drogarias). Facilidade de realizar palestras e
treinamentos. Necessário fazer apresentações em power point.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: O valor por palestra/treinamento será combinado no ato da
entrevista.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail natalia@furtuoso.com.br com a sigla instrutor palestra no
campo assunto até o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de Segurança no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente de Logística
Código da vaga: k7-3151
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DRLlOx

Motoboy
Código da vaga: k1931-93
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DRLlOy

Auxiliar de Estoque
Código da vaga: k2121-825
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: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokXgx

EMPACOTADORES
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
LOCAL: COPACABANA / BOTAFOGO / LARGO DO MACHADO / FLAMENGO / JARDIM
BOTÂNICO
Perfil:
2º grau completo ou cursando
Ambos os sexos
A partir dos 16 anos de idade até três • idade
Disponibilidade de horário para tarde / noite. escala 6x1
Salário: R$ 570,00 + VT; Refeição no local; Ass. Médica e Odontológica; Seguro de
vida; e outros.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/empacotadores-153999.aspx

Repositor
Para a cidade de Niterói / RJ
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR SELECIONA :
Vaga: REPOSITOR
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)
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.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO ATRAVÉS DO CADERNO

NACIONAL
Vagas imediatas!
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/repositor153998.aspx

Operador de Caixa
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Para trabalhar em um dos maiores grupos de lojas do Brasil.
NÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Maior de 18 anos
AMBOS OS SEXOS
Horário de trabalho: 14:00 às 22:20 / 15:00 às 23:20
Escala: 6x1
SALÁRIO:¨R$730,00
Local de trabalho: Jd. Botânico e Copacabana
Benefícios:
• Vale Transporte;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Refeição no local;
• Cartão Multicheque ;
• Kit material escolar;
• Kit enxoval;
• Seguro de vida;
• Cesta Básica;
• Cartão mamãe;
• Oportunidade de Crescimento
• ENTRE OUTROS.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/operador-decaixa-154118.aspx

Repositor
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Perfil: Ensino fundamental Completo SER MAIOR DE 18 ANOS

Locais de trabalho:
Zona Norte ( Centro, Tijuca, Rio Comprido e Vila Isabel)
Horário de trabalho: Tarde/ Noite
Escala: seis x 1
Benefícios: Salário R$663,00+ Vale Transporte( SEM LIMITES) + 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/repositor154046.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

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
- Desempenho 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

Analista de Armazém Júnior
Para a cidade de Mogi Guaçu / SP
Descrição da oportunidade:
Acompanhar o controle diário do estoque dos produtos, através das informações
das contagens físicas, auxiliando nas reconciliações das quantidades armazenadas,
identificando as diferenças, shelf-life e/ou ajustes do estoque quando necessário;
Acompanhar os inventários da empresa, a fim de manter atualizado e controlado
todo o estoque de produtos, tanto contábil como fisicamente; Comunicar à Gestão
do WH contratado, fatos e procedimentos corretos a serem adotados, bem como
mantê-los atualizados sobre as alterações que ocorram na operação; Verificar o
efetivo cumprimento de todas as normas e procedimentos da empresa, discutindo
sempre com seu superior eventuais problemas que por ventura ocorrerem na área;
Participar diretamente do processo de avaliação de sanitização e controle de
temperatura; Organizar e participar das auditorias internas/externas de qualidade,
responsabilidade social e melhoria contínua; Acompanhar, organizar, atualizar
todos os controles do Q.I.P. – Quality Inspection Program – Programa de Inspeção
de Qualidade, bem como participar de todas as análises dos problemas ocorridos,
propondo soluções; Atualizar e manter controle de todos os registros e planilhas da
área, incluindo desempenho de carregamento, descarregamento, arquivos de
temperatura das câmaras e acompanhamento do ORDER (controle de desempenho
operacional); Controlar e atualizar os arquivos da área classificando a
documentação recebida e enviada; Recepção de retorno de rota, participando na
análise dos relatórios de entregas ( reunião operacional com equipe de Gestão MB e
WH contratado).
Formação mínima:
Superior Cursando
Faixa salarial oferecida/Remuneração pelo Serviço:
A Combinar
Competências e habilidades desejadas:
Dinâmico; Pró-Ativo – que busque novas soluções e alternativas; Com senso crítico,
para analisar o contexto geral e propor novas alternativas; Pessoa com foco – que
consiga estabelecer ou entender seus objetivos e que busque atingi-los com
responsabilidade e iniciativa; Boa comunicação; Excelente relacionamento
interpessoal; Excelentes conhecimentos de Informática; Processos de controle,
organização e limpeza de armazéns;
Qualificações e conhecimentos desejados:
Desejável conhecimento em operações em câmara frigorífica (cadeia de frio –
alimentos) e armazéns secos; Preferencialmente em empresas que atuem com
Armazéns, Transportes e Logística; Superior em Curso ou Completo - Área de
Humanas ou Engenharia de Produção .
Local de trabalho - Estado:
Mogi Guaçu / SP-SP
Benefícios Vaga:
Seguro Saúde Allianz Assistência Odontológica Odontoprev Seguro de Vida em
Grupo Refeitório no Local Vale Transporte Ticket Alimentação (Cesta Básica)
Compra de Produtos Internos Good Farma
Observações complementares:
Disponibilidade de trabalhar em turnos (manhã/tarde/noite) e finais de semana;

Disponibilidade de trabalhar em revezamentos – folgas serão alternadas entre dias
de semana e finais de semana; Preferencialmente que possua carro próprio;
Disponibilidade de horários e viagens;
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-dearmazem-junior-138544.aspx

TÉCNICO EM MANUTENCAO PREDIAL
Necessário segundo grau concluído.
Desejável experiência anterior mínimo duas anos carteira assinada.
Ter habilitação Cart B
Desejável curso NR10 e conhecimento de manutenção como:
Pinturas, conserto de vazamentos, ajuste de janelas e demais rotinas de
manutenção predial.
Ira Atuar nos chamados de Help Desk - OS;
Realizar pinturas, trocas de lâmpadas e serviços elétricos e hidráulicos de baixa
complexidade;
Fazer cabeamentos e realizar serviços gerais quando houver demanda (Portaria,
entregas etc..).
Habilidades necessárias:
Pro atividade;
Utilização de sistema interno;
Bom relacionamento com clientes internos;
Controle de Material e organização;
A empresa oferece salario de R$1.100 INICIAL, PLANO DE SAUDE E
ODONTOLÓGICO Amil , VR 12,00/ dia, PLR anual (de acordo com resultados da Cia)
Interessados enviar currículo ou e-mail para rh@Dermage.com.br colocando no
assunto Técnico de Manutenção .

Auxiliar Operacional
Número de vagas: 30
Descrição do cargo / Responsabilidades:
Ser pontual, Dinâmico e comprometido;
Disponibilidade Total de Horário;
Disponibilidade para início imediato;
Realizará balanço no estoque das Lojas;

Irá realizar contagens unitárias ou múltiplas utilizando o leitor (pistola) de acordo
com o procedimento informado pelo supervisor;
Realizar controles quantitativos de sua contagem;
Meta de Produtividade.
Idade: 18 a 40 anos
Sexo: Indiferente
Benefícios:
Salário: R$ 930,00 + Adicional noturno
Vale Transporte
Vale Refeição 17,00 por dia
Horário: á Definir (madrugada)
Formação e experiências requeridas:
Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau) Completo.
Os interessados devem enviar seus currículos NO CORPO DO E-MAIL no Campo
Assunto: Auxiliar Operacional para: rjrecrutamento10@gmail.com

PEDREIRO / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
AVITA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA está com duas vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Assentamento de Blocos e Tijolos, Contra Piso, reboco de
paredes em Geral
Requisitos: Conhecimento e Experiência em Alvenaria Estrutural, Assentamento d
Blocos e Tijolos. Pente Fino em Casas e Apartamento para entrega Final
Salário: R$ 1.509,19
Benefícios: Vale Transporte. Refeição no Local, Convenio Medico e Odontológico
após Experiência.
Observações: Horário de Trabalho De Segundo a Quinta Feira das 7:00 as 17:00
Sexta Feira das 7:00 as 16:00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Geraldo Gomes
para o e-mail geraldo@avitaincorp.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
20/09/2015.
Veja outras vagas de Pedreiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: Controle de estoque; Auxiliar no recebimento, conferência e
identificação dos materiais, de acordo com as notas fiscais recebidas de
fornecedores e clientes.
Requisitos: Ensino médio completo. Experiência com rotinas de Almoxarifado.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh.brasil16@gmail.com com a sigla ALMOXARIFADO no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Almoxarifado no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE -BARUERI / BARUERI / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de assistência técnica, segmento eletrônico. está
com duas vaga(s) em aberto para BARUERI / SP.
Responsabilidades: Desenvolver e implantar programas e sistemas de gestão da
qualidade. Aplicar e executar processos e normas da qualidade, Six Sigma, 5S,
Ishikawa, PDCA, Kaizen, 5W2H. Ser responsável pela implementação e
monitoramento de ações corretivas para solução das irregularidades constatadas
nos processos através de análise de causa raiz. Apresentar resultados para
gerência e clientes, reparo de multiplataformas, testes ICT, FCT, OBA, inspeção
visual de placas eletrônicas, acabamento do produto, partes plásticas e metálicas,
inspeção qualidade.
Requisitos: Experiência de duas anos no segmento de tecnologia de reparo e
manutenção de aparelhos eletrônicos (notebook, tablet, celular, impressora e
outros). Inglês fluente e Excel avançado. Ensino Superior completo ou cursando em
Engenharia Elétrica / Eletrônica, mecatrônica, produção, Gestão de Qualidade ou
áreas correlatas.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Estacionamento, Restaurante na empresa, Seguro de vida em
grupo, Vale-transporte.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta,
das 8h às 17h. Idiomas: Inglês - Avançado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Suiane para o email Suiane_daSilva@servms.com com a sigla EPCAAQ no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade -Barueri no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Motorista de Ônibus Escolar
Código da vaga: k179-18
Ramo da empresa: Educação - Ensino Fundamental
Cidade: Pinhais/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WIqhjF

AUXILIAR DE LIMPEZA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise Consultoria em parceria com empresa está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência comprovada em carteira
Requisitos: Limpeza interna e externa de todas as dependências/ (faxina em geral).
Responsável pela limpeza e conservação do ambiente. Banheiros, salas, vidraças,
etc.
Salário: R$ 1.094,00
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição de 21 reais por dia, assistência médica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail curriculo2@personnallise.com.br com a sigla LIMPEZA no campo assunto até
o dia 30/08/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE LIMPEZA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Motorista
Atividades: Realizar as atividades de direção de veículos da empresa, conduzindoos em trajetos indicados, segundo as regras de transito, para transportar pessoas
e/ou coletar e distribuir materiais e/ou documentos diversos.
Necessário: Experiência na área; Prática na condução de veículos de passeio e
utilitários; Pleno conhecimento das leis nacionais de trânsito. Possuir CNH D.

Benefícios: Vale transporte; Auxílio alimentação
R$16,50(por dia);Assistência médica e odontológica da
Amil;
Salário: R$1.256,00
INTERESSADOS FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL PARA
gestaoedesenvolvimento@yahoo.com.br CURRÍCULOS
FORA DO PERFIL NÃO SERÃO LIDOS!

Auxiliar de serviços Gerais - Carga e descarga
Área e especialização profissional: Estoque, Depósito, Limpeza.
Perfil da vaga:
Auxiliar na carga e descarga em depósito de colchões, arrumando e organizando o
estoque, atuando na limpeza do estoque, carregando e descarregando caminhões,
podendo sair nas entregas de rua e eventualmente atuar na limpeza geral da
empresa.
Requisitos da vaga:
Estar acostumado e disposto a trabalhar com força.
Ensino fundamental completo.
Fácil acesso ao local de trabalho.
Local de trabalho: Penha, RJ.
Horário de trabalho: Segunda à Sábado.
Salário: R$970,00
Benefícios: VT e Plano de saúde (opcional)
Interessados e dentro do perfil da vaga, favor enviar currículo no CORPO DO EMAIL, para crc.curriculo@gmail.com colocando no campo assunto o nome da vaga
em questão.

SAÚDE

MÉDICO DO TRABALHO
Código da vaga: v1203213
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
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

Especialista em Saúde e Segurança da Vila Olímpica
Código da vaga: v1216384
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Missão:
Desenvolver metodologias e princípios de planejamento de Saúde e Segurança
ocupacional para a Vila dos Atletas e sua consequente implementação durante os
vários períodos de operação previstos.
Levantar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho, promover campanhas
e outros eventos de divulgação das Normas de Segurança e Saúde.
Efetuar estudo com dados estatísticos sobre acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho e participar da elaboração e implementação de políticas de sua área de
atuação. Fiscalizar todas as atividades realizadas dentro da Vila orientando,
prevenindo contra possíveis acidentes nos locais de trabalho.
Principais responsabilidades/atividades:
• Desenvolver e revisar o plano de Saúde e Segurança para a Vila Olímpica e
Paraolímpica, bem como fazer avaliações de risco quando necessário;
• Elaborar e fornecer manutenção contínua ao PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais), assegurando sua realização anual e cumprindo com as
determinações de regularizações descritas neste documento; Manter um arquivo
devidamente atualizado com todos os documentos para efeito fiscal, referente à
Segurança do Trabalho, evitando possíveis problemas trabalhistas;
• Fornecer apoio e orientação de Saúde e Segurança para Rio 2016, incluindo os
materiais para o treinamento de funcionários, voluntários e contratados na Vila

Olímpica e Paraolímpica, coordenando as instruções de primeiros socorros
distribuídas na Vila.
Controlar e distribuir os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual);
• Realizar inspeções regularmente, monitorando e controlando a conformidade dos
planos de Saúde e Segurança.
Assegurar o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
tanto pelo Empregador, quanto pelos Empregados;
• Gerenciar os relatórios de incidentes e coordenar as respostas com as áreas
funcionais relevantes. Se necessário, ajudar com a investigação dos incidentes e
qualquer ação necessária após o incidente;
• Organizar brigada contra incêndio.
Supervisionar a manutenção e execução dos serviços de prevenção de combate à
incêndio quando realizado por terceiros, verificando se o mesmo é totalmente
regularizado;
Experiência Desejável:
• Atuação em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente em empresas de grande
porte. Formação acadêmica: Superior completo.
Formação em Técnico de segurança do trabalho.
Conhecimentos:
• Pacote MS Office
• Conhecimento completo (domínio) das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho
• Inglês será um diferencial
• LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho Local de trabalho:
Cidade Nova - Rio de Janeiro - Brasil
Previsão de contratação: SETEMBRO
*As contratações a partir de setembro 2015 serão por prazo determinado (regime
de CLT). Encerramento previsto em 22 de agosto de 2016. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216384/especialista-em-saude-e-seguranca-davila-olimpica#sthash.qCh7SFWf.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Enfermagem do Trabalho
Código da vaga: v1169058
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Atividades desenvolvidas:
Realizar atendimento ambulatoriais,
Primeiros Socorros de acordo com os procedimentos específicos da área de saúde
ocupacional;

Controle de realização de exames médicos;
Controle de ASO dos colaboradores;
Realizar atividades de Prevenção e Promoção de Saúde ocupacional;
Realizar inspeções em ambiente de trabalho;
Acompanhamento de indicadores de Saúde e Absenteísmo;
Controle da manutenção e calibração dos equipamentos médicos, entre outros.
Necessária a formação em Técnico em Enfermagem do Trabalho
Segunda a sexta das 08:00 as 18:00
Atuar no Sesmt da UNIC Beira Rio - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1169058/tecnico-em-enfermagem-dotrabalho#sthash.WN8b9nMM.dpuf
www.vagas.com.br

Atendimento Retenção | Área da Saúde
Código da vaga: v1217756
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: oito
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Atividades:
Atendimento receptivo para realizar retenção de clientes e ativação de inativos
através de novas propostas, ofertas de novos produtos e entendimento do motivo
do cancelamento e/ou desativação do plano de saúde.
Requisitos:
Com ou sem experiência na área de retenção.
Ensino Médio Completo e fácil acesso a Lapa de Baixo.
Local de Trabalho: Lapa de baixo.
Horário: Vagas para o período da tarde, porém é necessário ter disponibilidade para
realizar treinamento de 30 dias no período da manhã.
Escala: segunda a sábado (horário diferenciado aos sábados).
Remuneração: Fixo + benefícios atrativos + premiações mensais + fretado partindo
da estação Lapa até o local de trabalho e contrato CLT efetivo direto pelo Cliente.
Disponibilidade de inicio imediato. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217756/atendimento-retencao-area-dasaude#sthash.OoFybV1p.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente)
Código da vaga: v1217279
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Requisitos:
-Graduação em Engenharia Civil, Agronômica, Mecânica ou áreas correlatas;
-Pós graduação em Segurança do Trabalho;
-Desejável experiências em gestão ambiental;
-Conhecimento em Pacote Office;
-Conhecimento da NR-31;
-Desejável domínio do idioma inglês.
Principais atividades:
-Coordenar a equipe técnica de SESTR da área agrícola;
-Realizar visitas técnicas, treinamentos e consultoria nas fazendas, a fim de
garantir o cumprimento da política e normas de segurança;
-Elaborar relatórios e registros de segurança, apontando riscos a fim de garantir a
segurança dos colaboradores;
-Atuar como consultor interno para questão de segurança, saúde e meio ambiente
participando do apontamento dos desvios, das recomendações e soluções.
Benefícios:
-Plano Saúde
-Seguro de Vida
-Vale-alimentação
-Plano Odontológico
-Bônus anual associado à metas e resultado - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217279/especialista-she-seguranca-saude-emeio-ambiente#sthash.swOW0heB.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem - Unidade de Internação
Código da vaga: v1217439
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 10
-Atividades:
Prestar assistência direta a pacientes, acompanhando e registrando observações,
cuidados e procedimentos prestados;
Administrar medicações, fazer curativos simples, observar, reconhecer e descrever

sinais e sintomas;
Colher materiais para exames laboratoriais;
Prestar cuidados pré e pós-operatórios;
Prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes e zelar por sua segurança;
Comunicar ao enfermeiro qualquer alteração e/ou evolução observada no paciente;
Executar os cuidados de enfermagem relativos à higiene, alimentação e
movimentação dos pacientes nas unidades;
Fazer, quando necessário, punção venosa, preparar e administrar nebulização;
Registrar quaisquer intercorrências ou avisos no livro;
Rever e organizar os prontuários, antes de serem faturados;
Verificar exames, pedidos de exames, medicação, procedimentos e gastos, com o
objetivo de evitar perdas e glosas;
Receber e passar plantão junto a equipe de enfermagem, observando a evolução e
o quadro clínico do paciente, prestando informações necessárias à continuidade do
trabalho;
Orientar os familiares nos horários de visita;
Preparar os pedidos de farmácia e almoxarifado, conforme rotina da unidade;
Registrar sinais vitais e fazer balanço hídrico, quando necessário;
Receber, conferir e guardar medicamentos, materiais e roupas requisitadas;
Manter o controle dos equipamentos médicos hospitalares, dos medicamentos e
demais recursos na sua unidade, buscando o adequado funcionamento para
atendimento, solicitando as manutenções que se fizerem necessárias, ao superior
imediato;
Assistir a equipe médica e enfermeiros, sempre que necessário.
Limpar e desinfectar materiais e equipamentos do setor;
Conferir o material a ser encaminhado para o laboratório de anatomia patológica;
Checar e manter o quarto do paciente de acordo com a rotina estabelecida pela
Casa;
Encaminhar material contaminado para a CME e solicitar reposição;
Auxiliar o médico e o enfermeiro em todas as situações necessárias, posicionando
adequadamente o paciente para a cirurgia, colocação de placa, monitorização,
acesso venoso, contenção e outros.
Executar os procedimentos pós-morte;
- REQUISITOS:
Curso Técnico em Enfermagem.
Coren ativo.
Possuir sólida experiência na função.
- DADOS DA VAGA:
ESCALA 12X36 07:00 às 19:00 horas.
SALÁRIO: R$ 1.871,21
BENEFÍCIOS: ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICO + VALE TRANSPORTE +
ALIMENTAÇÃO NO LOCAL + CARTÃO FARMÁCIA + CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES
DE ENSINO.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1217439/tecnico-deenfermagem-unidade-de-internacao#sthash.u5FUjJDX.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro do Trabalho Júnior - Rio de Janeiro / RJ
Código da vaga: v1217545
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Nosso escritório Rio de Janeiro busca profissionais com as seguintes características:
Formação:
- Superior completo em Enfermagem;
- Especialização completa em Enfermagem do Trabalho;
- Necessário registro profissional
– COREN.
Experiência necessária:
- Experiência como enfermeiro do trabalho;
- Desejável vivência offshore.
Descrição de atividades:
- Realizar auditorias de saúde;
- Realizar/revisar/aprovar relatórios de inspeção;
- Atividades técnicas em processo de inspeção sanitária;
- Avaliar os procedimentos adotados para as atividades realizadas com relação aos
aspectos de saúde, bem como propor melhorias e/ou outros procedimentos;
- Participar de reuniões com o cliente e apresentar resultados, análise crítica e
pontos de melhoria para o processo;
- Garantir o atendimento dos procedimentos e legislação especificas. É necessário
possuir disponibilidade para viagens.
Benefícios:
- VT, VR, Plano de Saúde, Seguro de vida em grupo, Previdência privada,
Incentivos Educacionais, PLR. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217545/enfermeiro-do-trabalho-junior-rio-dejaneiro-rj#sthash.i6OCx96p.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem - CAPS Infantil II
Código da vaga: v1217058
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: seis
Data de expiração: 02 de Setembro de 2015
Atividades a serem desempenhadas:

- Planejar, organizar e executar atividades de enfermagem empregando processos
de rotina.
- Construir o projeto técnico do serviço com a equipe multidisciplinar;
- Desenvolver e aprimorar as atividades multidisciplinares
- Realizar visitas domiciliares, grupos terapêuticos a pacientes e atividades na
comunidade e território juntamente com outros profissionais;
- Elaborar projeto terapêutico singular juntamente com pacientes / familiares em
conjunto com equipe.
Requisitos necessários:
- Curso técnico de enfermagem e registro do Conselho de Classe.
- Experiência de trabalho em equipe multidisciplinar.
- Experiência em saúde mental.
- Experiência na área da Infância e Juventude
Desejável Experiência em equipamentos de saúde mental, (CAPS, Residências e/ou
Comunidades Terapêuticas, hospitais psiquiátricos) atendimento a pessoas em
situação de vulnerabilidade social, uso de álcool e drogas e/ou crianças e
adolescentes com doença mental. Informações sobre a
Área de trabalho:
Centro de Atenção Psicossocial Infantil II
Jornada de trabalho: 200h/semanais
Horário de Trabalho: 7h00 as 16h00 - 2ª a 6ª. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1217058/tecnico-de-enfermagem-caps-infantilii#sthash.hkUbocpZ.dpuf
www.vagas.com.br

TECNICO ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
confidencial está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Assistência de enfermagem e todas as atividades pertinentes ao
cargo
Requisitos: Coren ativo. Disponibilidade para trabalhar 6H de segunda a sábado.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, cesta básica, vale transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ivan para o e-mail
ivan.rh.adm@gmail.com com a sigla tec- enfermagem no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de Técnico Enfermagem no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENFERMEIRA CENTRO CIRURGICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NO RAMO HOSPITALAR está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Coordenar Centro cirúrgico e Central de Material Esterilizado,
realizar serviços burocráticos e administrativos;
Requisitos: Coren ATIVO - mulheres residentes em campinas com experiência em
centro cirúrgico (comprovada em carteira) há no mínimo seis meses.
Salário: a combinar
Benefícios: R$ 157,60 de insalubridade + Vale Transporte, Seguro de Vida, Vale
Alimentação R$ 125,00 + Convênio Médico e Odontológico (após seis meses de
empresa)
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SRA LUCIMAR
para o e-mail rh@cdh.com.br com a sigla ENF CC no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de ENFERMEIRA CENTRO CIRURGICO 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

COORDENADOR TÉCNICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de qualidade de vida, ginástica laboral e bem-estar. está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Coordenar equipe de multiprofissionais.

Requisitos: Graduação em educação física ou fisioterapia, especialização em
ergonomia ou administração e marketing será um diferencial. Dominar as
ferramentas do Windows (Word, Excel e Power Point), rotinas administrativas e ter
conhecimento técnico em ginástica laboral, biomecânica e eventos. Ser registrado
no Conselho Regional da area de formação Ter carteira de motorista.
Salário: a combinar
Benefícios: VT / VR / Cesta básica
Observações: 30 horas semanais com 1h de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lian para o e-mail
contato@naturallser.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 15/09/2015.
Veja outras vagas de Coordenador Técnico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMÁCIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Universidade de Grande Porte. está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Atuará como docente na Universidade.
Requisitos: Superior em farmácia, desejável pós-graduação.
Salário: a combinar
Benefícios: • Convênio Médico; • Bolsa Graduação; • VT.
Observações: Vaga efetiva,
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Anne para o email selecao.campinas@unip.br com a sigla Farmácia no campo assunto até o dia
14/09/2015.
Veja outras vagas de Farmácia no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Farmacêutico
Código da vaga: v1228832
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Superior Completo em Farmácia com registro no conselho;
Experiência anterior na função na área hospitalar.

: Prestar assistência farmacêutica, acompanhando e controlando os processos
referentes a todo o fluxo de medicamentos e materiais, seguindo os critérios
internos definidos e das legislações pertinentes.
Horário de Trabalho: Escala 12x36 no horário de 07:00 às 19:00.
Benefícios oferecidos:
Salário: R$3.553,33 + V.A. + V.T. + Plano de Saúde e Odontológico + Refeição no
Local + Desconto em instituições de ensino e desconto em farmácia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1228832/farmaceutico#sthash.yOBfj5Es.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho - PJ
Código da vaga: v1229176
Nível hierárquico: Sênior
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
- Formação completa em Medicina;
- Especialização em Medicina do Trabalho.
- Disponibilidade para atuar cerca de 20 horas semanais em horários alternados.
Atividades:
- Foco em assistencial (atendimento médico);
- Avaliar os relatórios de sinistralidade fornecidos pela administradora do Plano de
Assistência Médica: maiores usuários de exames, consultas, internações, pacientes
crônicos e casos cirúrgicos;
- Convocação e atendimento desses usuários para alinhar melhores estratégias e
desfechos clínicos;
- Atendimento assistencial aos colaboradores na área clínica com os objetivos de
otimizar a frequência e a quantidade das consultas, exames e procedimentos no
seguro saúde.
Atendimento clínico ao colaborador evitando que esse se ausente da empresa;
- Apoio nos casos de internações prolongadas e nas questões de liberação de
procedimentos pelo seguro saúde;
Palestras, campanhas e ações em medicina preventiva e qualidade de vida para
mudança de cultura e comportamento entre os colaboradores;
- Suporte nas questões de saúde organizacional e populacional.
- Entre outras atividades. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1229176/medico-do-trabalhopj#sthash.isIlCeMn.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Operações em Saúde
Código da vaga: v1228362
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2015
Realizar arquivo de documentos físicos e eletrônicos;
Recepção e triagem dos recursos de Glosa por analista;
Recepção, triagem e protocolo das solicitações de reembolso;
Executar pedido de materiais de escritório e Guias para prestadores credenciados.
Conhecimentos de Word e Excel Facilidade para acesso a sistema de informática de
forma geral - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228362/tecnico-deoperacoes-em-saude#sthash.BCZ0hUuM.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)
Código da vaga: v1228829
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2015
• Responder pelos processos de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
com o objetivo de atingir as metas negociadas.
• Atuar junto aos demais setores da empresa, buscando identificar e reduzir
condições inadequadas ao trabalho, propondo medidas que minimizem os riscos de
acidentes e melhorem a higiene ambiental.
• Planejar programas de treinamentos específicos, visando a conscientização dos
funcionários em relação a segurança, eliminando ou reduzindo atitudes
inadequadas.
• Identificar situações com potencial de causar doenças ocupacionais, participando
junto às áreas envolvidas na redefinição da forma de trabalho ou critérios de
operação de equipamentos.
• Monitorar os riscos ambientais nos postos de trabalho existentes na empresa,
propondo soluções para corrigir situações impróprias.
• Coordenar a elaboração do Programa de Prevenções de Riscos Ambientais (PPRA),
Análise Preliminar de Riscos (APR), Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), Laudo Ergonômico (LER), Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e
demais laudos e programas obrigatórios, para atendimento ao Ministério do
Trabalho e demais órgãos reguladores.

• Analisar acidentes, investigando as causas e propondo medidas corretivas e
preventivas, mantendo cadastro e analisando estatísticas dos acidentes, a fim de
orientar a prevenção e calcular o custo. Formação em Engenharia,
preferencialmente: Ambiental. Pós Graduação: Segurança do Trabalho e/ou Meio
Ambiente. Com registro no Ministério do Trabalho e Conselho de Classe.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia;
- Cooperativa de créditos;
- Clube;
- Previdência Privada,
- Transporte para as cidades de Taquaritinga, Jaboticabal e Guariba.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, cadastre 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/v1228829/supervisor-de-segurancasaude-e-meio-ambiente-ssma#sthash.D9og6dcp.dpuf
www.vagas.com.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 duas
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!

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

Implantador (a)
Código da vaga: k3791-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Nova Lima/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1DXE9eg

Analista de Sistemas
Código da vaga: k2402-54
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1DXEaPi

Programador (a)
Código da vaga: k2402-55
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 31/07/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1DXEaPl

Desenvolvedor (a) Web
Código da vaga: k479-614
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1UJwWYQ

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1081
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 18/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokYkv

Analista Programador (a) PHP
Código da vaga: k237-10
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 10/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokXgu

Gerente de Projetos PMP
Código da vaga: k479-613
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PokXgv

ANALISTA DE TESTES DE SOFTWARE / CAMPINAS E RMC / SP / 3 VAGA(S)
Prestadora de Serviços de Teste de Software em parceria com a Paraná está com
três vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: - Responsável por executar, criar e revistar testes - Elaboração
de requisitos - Conhecimento em Algoritmos será diferencial
Requisitos: - Conhecimento em TestCases e TestPlan; - Interesse em aprender
automação de testes; - Conhecimentos nas ferramentas TestLink, Jira e TestBro;
Salário: a combinar
Benefícios: Analista JR = R$ 5900,00 Analista PL = R$ 6900,00 Convênio Médico
VA VR VC PLR
Observações: Observações: Trabalhar das 08 às 17h14min, de Segunda a Sexta.
Necessário enviar no corpo do email: - a última remuneração - email do rh da
última empresa que trabalhou

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vitor para o e-mail
parana.externo@gmail.com com a sigla SE458 no campo assunto até o dia
30/08/2015.
Veja outras vagas de Analista de Testes de Software no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

Analista de Sistemas Sênior - SP
• Domínio em SQL Server, Reporting Services, otimização de queries complexas e
modelagem de banco de dados;
• Desejável experiência com SAP BO;
• Graduação em TI.
Os interessados deverão enviar CV informando pretensão salarial e disponibilidade
para início, através do e-mail asantos@hrsoul.com.br ou
recrutamento@hrsoul.com.br (Skype: ariany.santosrh)

Analista de Dados
Código da vaga: k437-121
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 18/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1WIqjYK

Analista de Sistemas
Código da vaga: k831-90
Ramo da empresa: Indústria de Produtos de Higiene Pessoal
Cidade: São José/SC

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 20/08/2015
Previsão de encerramento: 31/08/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1UWtoCU

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.

COORDENADOR DE PRODUÇÃO - ANGOLA
Código da vaga: v1216395
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Experiência com indústria de bebidas, especialmente Água.
Experiência com vidro e bastante contato com chão de fábrica.
Experiência em produção. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216395/coordenador-de-producaoangola#sthash.jwsTt2AM.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe de Turno de Armazém (ANGOLA)
Código da vaga: v1224993
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2015

- Organizar o armazém;
- Recepcionar o produto e controlar o produto em armazém efetuando confirmação
das quantidades de acordo com as faturas e de acordo com a contagem dos
produtos que também efetua;
- Garantir a arrumação de produto, manter atualizados os registos de existências e
dar entrada aos produtos recebidos;
- Gerir o estoque do armazém relativamente ao que é necessário em nível de
equipamentos ou materiais;
- Coordenar e orientar os colaboradores relativamente a ordens de trabalho. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1224993/chefe-de-turno-de-armazemangola#sthash.lkRLDtDu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial Internacional
Código da vaga: v1214584
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ciudad de México / Distrito Federal / MX
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
Requisitos:
- Nível superior completo em Administração de Empresas, Economia, Engenharia ou
Marketing;
- Desejável Pós em Gestão Comercial;
- Inglês - Imprescindível Nível Fluente
- Espanhol - Desejável nível Intermediário,
- Disponibilidade para residir no México;
- Disponibilidade para viagens constantes e
- Experiência consolidada na área administrativa e gestão Comercial.
Desafio: Ser um residente no México por aproximadamente 18 meses, fará um Job
rotation em todas as áreas, conhecendo os processos para adquirir uma visão
sistêmica da empresa e mercado, a fim de construir uma carreira focada
exclusivamente na área comercial, quando de seu retorno ao Brasil.
Objetivo: Trazer para o Brasil todo o Know How técnico, comercial e os modelos de
processos, onde ocupará um cargo compatível com desempenho, competência,
resultado atingido e de acordo com a estrutura local.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1214584/analista-comercialinternacional#sthash.Wv7o21aw.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS
Na edição do Diário Oficial da União dessa terça-feira (18), o Superior
A Companhia Engenharia de Tráfego de Santos, São Paulo, (CET - Santos)
anunciou uma nova retificação referente ao Concurso Público que visa prover vagas
no quadro de funcionários.
Foram alteradas informações sobre a Tabela de Etapas do Concurso,
especificamente nas Provas nos cargos de Analista de Informática, Analista de
Licitação, Analista de Planejamento, e de Recursos Humanos; e na Prestação das
Provas Objetivas Prático-Profissional, nas funções de Analista de Planejamento
Semafórico e Analista de Recursos Humanos.
Esta oportunidade objetiva contratar candidatos para atuarem nos cargos
distribuídos conforme os seguintes níveis educacionais:
Nível Fundamental: Ajudante de Manutenção e Apoio (seis vagas).
Nível Médio/ Técnico: Almoxarife (uma vaga); Auxiliar de Administração (cinco
vagas); Digitador (duas vagas); Operador de Transporte e Tráfego (40 vagas);
Secretária (uma vaga); Técnico de Informática (uma vaga); e Técnico de
Mobilidade Urbana (seis vagas).
Nível Superior: Analista nas áreas de Contabilidade e Finanças (uma vaga);
Informática (duas vagas); Licitação (uma vaga); Planejamento e Projetos (quatro
vagas); Planejamento Semafórico (duas vagas); Recursos Humanos (uma vaga);
Coordenador Jurídico I (duas vagas); Coordenador Jurídico II (uma vaga); e
Psicóloga (uma vaga).
Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem
nos itens especificados no edital.
Os salários variam de R$ 1.076,21 a R$ 3.878,21 pelo desempenho de atividades
em jornadas semanais que podem chegar até 44 horas.
Para concorrer, inscreva-se até três de setembro de 2015 por meio do site da
empresa organizadora, www.nossorumo.org.br. As taxas variam de R$ 19,00 a R$
48,90 e o pagamento deve ser realizado via boleto bancário.
Também é possível se inscrever nos Inocente-os, cujos endereços podem ser
conferidos no edital disponível em nosso site.
Os participantes serão classificados por meio de Provas Objetiva Teste de Aptidão
Física (TAF); Prova Prática de Digitação, e Prático-Profissional, e para auxiliar nos
estudos, adquira a apostila digital com os conteúdos específicos para este certame
em nosso site. A previsão é de que a primeira etapa seja aplicada em 18 de
outubro de 2015.
O concurso da CET - Santos é válido por dois anos, mas pode ser prorrogado por
igual período, por conveniência administrativa.

Para participar do novo Concurso Público da Companhia Docas do Estado
de São Paulo (Codesp), divulgado no Diário Oficial desta quinta-feira (20), é
preciso ter nível Fundamental completo.

São 88 oportunidades para o cargo de Auxiliar Portuário. Há vagas exclusivas para
candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.
O salário é R$ 1.091,25 e o vale alimentação/ refeição é R$ 864,90. Já a jornada de
trabalho é de 6 horas em sistema de rodízio.
As inscrições começam às 10h desta quinta-feira (20) e devem ser realizadas até o
dia 10 de setembro de 2015 no site www.cetroconcursos.org.br. A taxa de R$
35,00 deve ser paga via boleto bancário.
Este certame consiste de prova objetiva, com questões de língua portuguesa e
matemática, além de prova de aptidão física, a serem realizadas na cidade de
Santos - SP.
Com validade de um ano, existe a possibilidade deste Concurso ser prorrogado por
igual período. Mais informações podem ser obtidas no edital completo disponível
em nosso site.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, São Paulo, (CET Santos) anunciou uma nova retificação referente ao Concurso Público que visa
prover vagas no quadro de funcionários.
Foram alteradas informações sobre a Tabela de Etapas do Concurso,
especificamente nas Provas nos cargos de Analista de Informática, Analista de
Licitação, Analista de Planejamento, e de Recursos Humanos; e na Prestação das
Provas Objetivas Prático-Profissional, nas funções de Analista de Planejamento
Semafórico e Analista de Recursos Humanos.
Esta oportunidade objetiva contratar candidatos para atuarem nos cargos
distribuídos conforme os seguintes níveis educacionais:
Nível Fundamental: Ajudante de Manutenção e Apoio (seis vagas).
Nível Médio/ Técnico: Almoxarife (uma vaga); Auxiliar de Administração (cinco
vagas); Digitador (duas vagas); Operador de Transporte e Tráfego (40 vagas);
Secretária (uma vaga); Técnico de Informática (uma vaga); e Técnico de
Mobilidade Urbana (seis vagas).
Nível Superior: Analista nas áreas de Contabilidade e Finanças (uma vaga);
Informática (duas vagas); Licitação (uma vaga); Planejamento e Projetos (quatro
vagas); Planejamento Semafórico (duas vagas); Recursos Humanos (uma vaga);
Coordenador Jurídico I (duas vagas); Coordenador Jurídico II (uma vaga); e
Psicóloga (uma vaga).
Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem
nos itens especificados no edital.
Os salários variam de R$ 1.076,21 a R$ 3.878,21 pelo desempenho de atividades
em jornadas semanais que podem chegar até 44 horas.
Para concorrer, inscreva-se até três de setembro de 2015 por meio do site da
empresa organizadora, www.nossorumo.org.br. As taxas variam de R$ 19,00 a R$
48,90 e o pagamento deve ser realizado via boleto bancário.
Também é possível se inscrever nos Infocentros, cujos endereços podem ser
conferidos no edital disponível em nosso site.

Os participantes serão classificados por meio de Provas Objetiva Teste de Aptidão
Física (TAF); Prova Prática de Digitação, e Prático-Profissional, e para auxiliar nos
estudos, adquira a apostila digital com os conteúdos específicos para este certame
em nosso site. A previsão é de que a primeira etapa seja aplicada em 18 de
outubro de 2015.
O concurso da CET - Santos é válido por dois anos, mas pode ser prorrogado por
igual período, por conveniência administrativa.

A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, São Paulo, abriu Concurso
Público com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de novos
profissionais para o seu quadro de funcionários.
As oportunidades estão distribuídas nos seguintes cargos:
Nível Fundamental: Agente de Limpeza Pública (CR), Oficiais de Manutenção Eletricista (CR), Encanador (CR), Agente de Serviços Gerais (2), Agente de Serviços
Públicos (CR), Pedreiro (1), Coveiro (1), Lavador (CR), Motorista (4), Serralheiro
(1) e Auxiliar em Saúde Bucal (CR);
Nível Médio/Técnico: Agente de Organização Escolar (CR), Agente de Serviços de
Alimentação (60), Agente de Atendimento (1), Agente de Defesa Civil (1), Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil (CR), Intérprete de Libras (1), Monitor Assistencial,
Oficial de Tráfego (CR), Telefonista (1), Técnico em Agrimensura (1) Auxiliar de
Farmácia (CR), Técnico em Próteses Odontológicas (1), Técnico de Enfermagem
(1);
Nível Superior: Educador Esportivo (CR), Médicos do Trabalho (1), Angiologia (1),
Clínico Geral (8), Cardiologia (1), Endocrinologia (2), Gastroenterologia (1)
Geriatria (CR). Ginecologia e Obstetrícia (45), Clínico Geral (40), Neonatologia
(CR), Neurologia (1), Pediatria (16), Pneumologia (2), Psiquiatria (CR), Psiquiatria
Infantil (CR), Reumatologia (CR), Ultrassonografia (1), Professores Adjunto (20),
Biologia (CR), Ciências (CR), Educação Artística (CR), Espanhol (1), Filosofia (CR),
Geografia (CR), Inglês (CR), Língua Portuguesa (CR), Matemática (1), Química
(CR), Sociologia (CR), Educação Especial- Deficiência Intelectual (CR), Deficiência
Visual (CR) e Atendimento Educacional Especializado (5).
Os salários variam de R$ 788,68 a R$ 11.235,76, correspondente às jornadas
semanais de trabalho de 40 horas ou em turnos de revezamento de 12x36, de
acordo com a necessidade do setor.
As inscrições devem ser feitas no período de 27 de julho de 2015 a 9 de setembro
de 2015, pelo site www.institutomais.org.br. As taxas de participação são de R$
26,00 e R$ 55,00.
Os inscritos serão submetidos às provas objetivas, títulos e práticas, que
provavelmente devem ser aplicadas entre os dias 27 de setembro de 2015 e 4 de
outubro de 2015.
Este Concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da
homologação do resultado final, podendo, ser prorrogado, uma vez, por igual
período.

Por meio do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (CEPUERJ), a Prefeitura de Queimados realiza quatro novos Concursos
Públicos, que juntos, somam mais de 320 vagas.
Os salários das oportunidades podem variar entre R$ 1.026,71 a R$ 9.054,16,
distribuídos em jornadas de 20h as 40h por semana.
O primeiro edital nº 01/2015 destina-se aos profissionais com Nível Fundamental
nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (70), Auxiliar Administrativo (7),
Auxiliar de Cuidador (16) e Monitor de Oficina (3).
Já as seguintes funções exigem o Ensino Médio Completo, como consta no edital nº
02/2015: Auxiliar de Creche (30); Cuidador (16); Cuidador de Alunos Portador de
Necessidades Especiais (72); Cuidador - Residência Terapêutica (25); Monitor de
Alunos (20); Intérprete de Libras (6); Técnico em Eletroencefalograma (1).
No edital nº 03/2015 são disponibilizadas 43 vagas para candidatos com Nível
Superior, como descritas a seguir: Cirurgião Dentista (5); Cirurgião Dentista Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial (1); Cirurgião Dentista - Endodontista
(1); Cirurgião Dentista - Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
(1); Cirurgião Dentista - Periodontista (1); Fonoaudiólogo (3); Médico Angiologista
(1); Médico Cardiologista (1); Clínico Geral (3); Colposcopista (1); Dermatologista
(1); Endocrinologista (1); Gastroenterologista (1); Ginecologista/ Obstetra (2);
Infectologista (1); Mastologista (1); Neuropediatra (1); Neuropsiquiatra (1);
Otorrinolaringologista (1); Pediatra (1); Pneumologista (1); Proctologista (1);
Psiquiatra (2); Reumatologista (1); Ultrassonografista (1); Urologista (1);
Musicoterapia (2); Pedagogo (2); Psicopedagogo (1); Terapeuta Ocupacional (2).
E por fim, o edital nº 04/2015 apresenta os cargos de Guarda Municipal (10 vagas)
e Guarda Ambiental (cinco vagas), que exigem o Ensino Médio Completo.
Se você deseja concorrer, saiba que as inscrições já estão abertas e seguem até 10
de setembro de 2015, pelo site www.cepuerj.uerj.br. As taxas custam entre R$
30,00 e R$ 100,00, e devem ser pagas por meio de boleto bancário em qualquer
agência.
Os candidatos já podem se preparar para as etapas de classificação de cada edital,
que consistem em aplicação de Prova Objetiva, Avaliação de Títulos, Exame Médico
Admissional, Prova de Investigação Social, Curso de Formação, Teste Psicológico e
Entrega da Documentação exigida para nomeação.
Estes Concursos Públicos têm validade de dois anos, porém podem ser prorrogados.

O Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro (RJ), anunciou no Diário Oficial
da União dessa quarta-feira (5), a abertura de Concurso Público com oportunidades
técnico-administrativas.
Há vagas distribuídas entre os cargos de Auxiliar de Biblioteca (9), Assistente em
Administração (40), Engenheiro Civil (3), Engenheiro Eletricista (1), Secretário
Executivo (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (2). As 56 oportunidades
oferecem remuneração variável de R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54, pela jornada de 40
horas semanais, e exigem formação de níveis fundamental, médio e superior.
Como benefícios, os admitidos ainda recebem Auxílio Alimentação (R$ 373,00),
Auxilio Creche (R$ 89,00), Auxílio Transporte e Assistência à Saúde.

O prazo de inscrição ocorre de cinco de agosto de 2015 a 10 de setembro de 2015.
Os profissionais interessados podem realizar os pedidos de participação tanto pelo
site da organizadora, www.acessopublico.org.br, quanto no posto de atendimento
situado na Rua Professor Gabizo, nº 41, Rio de Janeiro - RJ.
Nessa fase é preciso efetuar o pagamento das taxas de R$ 60,00, R$ 80,00 ou R$
100,00, por GRU na unidade bancária definida no edital.
A classificação dos candidatos será obtida com a aplicação de Prova Objetiva,
prevista para correr em quatro de outubro de 2015, cuja validade do resultado final
será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 29.014 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

Órgão
Brasil Escriturário

Vagas
95

AmbevTrainee

Várias

Exército Brasileiro - IMEEngenheiro militar

Cinco

Marinha do BrasilNível Médio/Técnico
Distribuidora Estagiário
União Procurador

Concursos Abertos no Centro-Oeste

165
Várias
Um

Distrito Federal
Órgão

Vagas

Territórios Promotor

27

CorreiosEstagiário

10

União Procurador

Uma

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE - DF)Estagiário

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Câmara de Alvorada do NorteTodos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Cristália Todos os níveis de escolaridade

22

Inhumas Todos os níveis de escolaridade

16

Goiás Todos os níveis de escolaridade

23

Uruaçu Todos os níveis de escolaridade

40

Correios Estagiário
FEA - Fundação Educacional de Anicuns Todos os níveis de escolaridade

Quatro
67

Belos Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Prefeitura de Cidade OcidentalTodos os níveis de escolaridade

2.081

Goiás Agente

Seis

Crixás Todos os níveis de escolaridade

Várias

Goiás Todos os níveis de escolaridade

73

Órgão
Faina Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Itapuranga Todos os níveis de escolaridade

59

Jaraguá Todos os níveis de escolaridade

25

Rosa Todos os níveis de escolaridade

63

Goiás Professor

Várias

Aurora Todos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de Palmeiras de Goiás Todos os níveis de escolaridade

425

Prefeitura de Rio Quente Monitor

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão
Grosso Nível Superior

Vagas
Dois

Juína Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Juína Todos os níveis de escolaridade

Várias

Povo Todos os níveis de escolaridade

39

Araputanga Contador

Um

Cuiabá Nível Superior

16

Grosso Conciliador e Estagiário

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

Órgão
Ivinhema Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Nove

Sul Estagiário

45

Ministério Público do Mato Grosso do Sul Promotor de justiça substituto

15

Prefeitura de DouradinaMédico veterinário e Zelador de abrigo
Prefeitura de Novo Horizonte do SulTodos os níveis de escolaridade
Oeste Coletor

Três
86
Várias

SES - Secretaria de Estado da Saúde Nível Superior

33

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão

Vagas

Craíbas Todos os níveis de escolaridade

75

Inhapi Todos os níveis de escolaridade

235

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
CRN - Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região Nível
Médio/Técnico
Trânsito Técnico e Técnico de nível superior

Vagas

Quatro

76

Bahia Estagiário

Três

Andaraí Níveis Médio e Superior

Oito

Órgão
Candeias Agente

Vagas
19

Prefeitura de Conceição do AlmeidaTodos os níveis de escolaridade

142

Salvador Advogado e Procurador municipal

Sete

Santaluz Todos os níveis de escolaridade

118

Freitas Todos os níveis de escolaridade

22

Freitas Todos os níveis de escolaridade

68

PRODEB - Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia
Níveis Médio e Superior

99

Cruz Nível Superior

23

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

17

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Professor

23

Bahia Nível Superior

Cinco

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfrobrasileiraProfessor

Três

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Brasil Escriturário

Vagas
95

Hospitalar Todos os níveis de escolaridade

296

Altaneira Todos os níveis de escolaridade

89

UFC - Universidade Federal do Ceará Professor

Cinco

Órgão

Vagas

Cariri Professor

Quatro

Cariri Professor

Seis

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfrobrasileiraProfessor

Três

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão

Vagas

CorreiosEstagiário

Uma

Luís Níveis Médio e Superior

361

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

Cinco

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

11

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

Brasil Escriturário

95

Sousa Níveis Médio e Superior

20

Areia Todos os níveis de escolaridade
Guarabira Níveis Médio e Superior

113
44

Mari Todos os níveis de escolaridade

116

Pombal Todos os níveis de escolaridade

264

Paraíba Professor

Nove

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão

Vagas

Brasil Escriturário

95

Petrolina Analista

Seis

Recife Níveis Médio e Superior

64

Triunfo Todos os níveis de escolaridade

63

PÉ Orientador

Um

UFRPE - Universidade Federal Rural do PernambucoProfessor

Três

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

Brasil Escriturário

95

Fundação Hospitalar de Teresina (FHT)Níveis Médio e Superior

40

Gurguéia Todos os níveis de escolaridade

61

Paulistâniatodos os níveis de escolaridade

136

Piauí Professor

Seis

Piauí Todos os níveis de escolaridade

15

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

Órgão
Brasil Escriturário

Vagas
95

Natal Professor

Seis

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteTodos os níveis de
escolaridade

44

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão
Brasil Escriturário

Vagas
95

CRN - Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região Nível
Médio/Técnico
Eleitoral Analista e Técnico judiciário

Quatro

11

Sergipe Professor

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão

Vagas

Acre Perito e Perito médico legista

17

IAPEN - Instituto de Administração Penitenciária Níveis Médio e Superior

19

Alves Níveis Fundamental e Superior

21

Acre Estagiário

Um

Veja todos » Concursos Abertos Acre

Amapá
Órgão
Câmara de Pedra Branca do AmapariNível Fundamental

Vagas
14

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Juruá Todos os níveis de escolaridade

Vagas
369

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Ananindeua Professor

350

Alegre Todos os níveis de escolaridade

457

Prefeitura de Salva terra Todos os níveis de escolaridade

678

Xingu Todos os níveis de escolaridade
Tailândia Níveis Médio e Superior

Várias
205

Alta Todos os níveis de escolaridade

89

Pará Professor

Oito

Pará Professor

Várias

Pará Professor

32

Pará Professor

Três

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia

Órgão

Vagas

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Sete

IPRAM de Espigão d Oeste Todos os níveis de escolaridade

Três

Cabixi Todos os níveis de escolaridade

113

Prefeitura de CujubimTodos os níveis de escolaridade

138

Oeste Todos os níveis de escolaridade

152

Rondônia Professor

Três

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Tocantins
Órgão

Vagas

Silvanópolis Níveis Fundamental e Médio

Três

CorreiosEstagiário

Nove

Medicina Níveis Médio e Superior

Várias

Nacional Níveis Médio e Superior

180

Silvanópolis Todos os níveis de escolaridade

77

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)Professor
IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo Níveis
Médio e Superior

Vagas
Dois

141

Órgão

Vagas

Santo Professor

Três

Santo Professor

Dois

Santo Tutor

106

Ibiraçu Todos os níveis de escolaridade

158

Neiva Níveis Fundamental e Superior

Várias

Profissional Professor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Polícia Militar Cadete e Tenente da PM
Militar Soldado
Prefeitura de Belo Horizonte Professor
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Especialista em políticas públicas e gestão governamental

Vagas
120
1.590
350

80

Caldas Nível Superior

25

Câmara de Belo Horizonte Níveis Médio e Superior

62

Fora Todos os níveis de escolaridade
Serrana Todos os níveis de escolaridade
Perdigão Contador e Procurador
Rei Todos os níveis de escolaridade

Seis
20
Dois
12

Órgão

Vagas

Gerais Nível Superior

23

MINAS Níveis Médio e Superior

51

Francisco Engenheiro

Várias

CorreiosEstagiário

41

CorreiosEstagiário

Quatro

Contabilidade Todos os níveis de escolaridade

Várias

Divinópolis Médico

Três

Gerais Professor

29

Gerais Tutor

30

Gerais Professor

17

Itabira Todos os níveis de escolaridade

98

MPE - Ministério Público do EstadoEstagiário

Três

MPE - Ministério Público do EstadoEstagiário

Uma

Estado Ouvidor

Uma

Açucena Todos os níveis de escolaridade

113

Formosas Todos os níveis de escolaridade

66

Andradas Todos os níveis de escolaridade

89

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

82

Prefeitura de Bandeira do SulTodos os níveis de escolaridade

75

Órgão
Horizonte Nível Superior
Horizonte Auditor e Engenheiro civil

Vagas
55
Quatro

Prefeitura de Belo Horizonte Professor

350

Buritizeiro Todos os níveis de escolaridade

128

Campanha Todos os níveis de escolaridade

130

Capetinga Todos os níveis de escolaridade

12

Enéas Agente e Agente de combate às endemias

43

Mata Todos os níveis de escolaridade

60

Cajuru Todos os níveis de escolaridade

95

Ourotodos os níveis de escolaridade

146

Jesus Todos os níveis de escolaridade

236

Espinosa Todos os níveis de escolaridade

163

Santos Professor

12

Florestal Professor

10

Funilândia Todos os níveis de escolaridade

155

Prefeitura de IbiaíTodos os níveis de escolaridade

216

Ibirité Todos os níveis de escolaridade

478

Itapecerica Níveis Médio e Superior
Iturama Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de JequitaíTodos os níveis de escolaridade

22
537
82

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor
Colégio Pedro II Todos os níveis de escolaridade
Maricá Todos os níveis de escolaridade

Vagas
2.105
56
122

Exército Brasileiro - IMEEngenheiro militar

98

Fluminense Professor

18

Fluminense - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense .
Janeiro Tutor

Dois

20

Surdos Professor

Dois

Reis Todos os níveis de escolaridade

184

Itaperuna Todos os níveis de escolaridade

14

Queimados Nível Fundamental

96

Queimados Nível Médio
Queimados Nível Superior
Janeiro Professor
UERJ - Universidade do Estado do Rio de JaneiroNíveis Médio e Superior
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Professor

185
43
470
33
Dois

Órgão
Fluminense Professor

Vagas
76

Janeiro Professor

Três

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de JaneiroNíveis Médio e
Superior

297

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

Paulo Auxiliar

88

Ensino Agente

110

Públicos Nível Superior

Três

Câmara de Aramina Escriturário e Servente

Dois

Jordão Todos os níveis de escolaridade

18

Ramalho Procurador

Um

Mairinque Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Horizonte Nível Superior

Dois

Quatá Procurador

Um

Descalvado Nível Superior

Cinco

Santotodos os níveis de escolaridade

77

Sorocaba Médico

Um

Conjunto Hospitalar do Mandaqui Medica neurocirurgião e Médico pediatra

Sete

Órgão

Vagas

Região Suporte

23

Região Profissional

36

Urgência Níveis Médio e Superior
Estado Defensor

Três
60

DPE - Defensoria Pública do EstadoEstagiário

Várias

DPE - Defensoria Pública do EstadoEstagiário

Várias

UNESP Comunicólogo e Editor de imagens

Um

Cruzes Níveis Médio e Superior

Um

Prefeitura de AvanhandavaTodos os níveis de escolaridade

25

Prefeitura de BauruTodos os níveis de escolaridade

Quatro

Bauru Professor

Várias

Bebedouro Níveis Médio e Superior

Várias

Paulista Agente e Agente de combate às endemias

69

Cajamar Agente

70

Rocha Agente e Enfermeiro
Guararema Todos os níveis de escolaridade

110
Nove

Serra Auxiliar

40

Itapuí Todos os níveis de escolaridade

47

Itupeva Professor
Jaguariúna Níveis Médio e Superior

Sete
49

Órgão

Vagas

Jambeiro Todos os níveis de escolaridade

74

Prefeitura de Lindóia Guarda municipal

Um

Mirandópolis Níveis Fundamental e Superior

Quatro

Cruzes Professor

28

Cruzes Todos os níveis de escolaridade

93

Prefeitura de NuporangaTodos os níveis de escolaridade

46

Piedade Coveiro e Trabalhador braçal

Cinco

Piquete Níveis Médio e Superior

Seis

Puníveis Fundamental e Superior

76

Prefeitura de Poá Todos os níveis de escolaridade

199

Prefeitura de PoáCoordenador de núcleo e Monitor de núcleo

10

Venceslau Médico

Um

Venceslau Topógrafo

Um

Prefeitura de RiversulEstagiário

Várias

Palmeiras Todos os níveis de escolaridade
ParaíbaTodos os níveis de escolaridade
Arcanjo Estagiário

10
183
Várias

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul
Paraná

Órgão

Vagas

COPEL - Companhia Paranaense de Energia Níveis Médio e Superior

70

Colombo Todos os níveis de escolaridade

32

Câmara de JaguapitãTodos os níveis de escolaridade

Três

Câmara de LunardelliAdvogado e Contador

Dois

Oeste assessor

Uma

Pinhais Níveis Médio e Superior

Cinco

Ivaí Níveis Médio e Superior

Dois

Câmara de Turvo Contador

Um

Correios Estagiário

Um

CorreiosEstagiário

Nove

Região Agente e Assistente administrativo

Cinco

Paraná Estágio

Um

Paraná Estágio

Um

Paraná Estágio

Um

Militar Bombeiro e Policial militar

100

Tamandaré Níveis Fundamental e Médio

120

Tamandaré Nível Superior
Tamandaré Professor
Prefeitura de Altônia Todos os níveis de escolaridade
Aparecida Todos os níveis de escolaridade

28
150
54
175

Órgão

Vagas

Sucesso Todos os níveis de escolaridade

98

Mourão Todos os níveis de escolaridade

43

Carambeí Níveis Médio e Superior

52

Azul Mãe

Três

Cianorte Todos os níveis de escolaridade

47

Cianorte Níveis Fundamental e Médio

11

Clevelândia Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Diamante do SulTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de DouradinaNível Médio

222
23
Seis

Prefeitura de DouradinaTodos os níveis de escolaridade

17

Prefeitura de GoioximTodos os níveis de escolaridade

52

Prefeitura de Honório SerpaTodos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de Itaipulândia Técnico em enfermagem
Itambé Todos os níveis de escolaridade
Londrina Estagiário
Prefeitura de Rio Branco do SulNíveis Fundamental e Superior

Sete
11
Várias
22

Boa Auxiliar e Médico

Dois

Boa Todos os níveis de escolaridade

Seis

Paraná Níveis Médio e Superior

Seis

Paraná Nível Superior

Seis

Órgão
Umuarama Professor

Vagas
117

Umuarama Níveis Médio e Superior

15

SAAE de Alvorada do SulTodos os níveis de escolaridade

Seis

Londrina Nível Fundamental

129

Londrina Níveis Médio e Superior

11

Londrina Níveis Médio e Superior

61

Londrina Professor

82

Maringá Cozinheiro

Três

Paraná Professor

Três

Paraná Professor

11

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

Harmonia Todos os níveis de escolaridade

13

Carazinho Advogado e Procurador

Um

Câmara de Restinga SêcaAssistente legislativo

Uma

Intermunicipal Níveis Médio e Superior

Cinco

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul.
Toque Todos os níveis de escolaridade

Três

22

Órgão

Vagas

Gonçalves Níveis Médio e Superior

Sete

Irmãos Médico

Um

Irmãos Auxiliar

Uma

Feliz Todos os níveis de escolaridade
Harmonia Agente

45
Nove

Ijuí Todos os níveis de escolaridade

31

Nova Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Rita Todos os níveis de escolaridade

112

Rita Níveis Médio e Superior

Dois

Alegre Nível Superior

Cinco

Marinho Farmacêutico

Um

Rosa Todos os níveis de escolaridade
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio
Grande do SulTodos os níveis de escolaridade
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor

Várias

14

11

UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

Quatro

UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor

12

Unipampa - Universidade Federal do PampaProfessor

11

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina

Órgão

Vagas

Tubarão Agente

Um

Garuva Assistente e Motorista

Três

Indaial Níveis Médio e Superior

Cinco

Jardinópolis Níveis Fundamental e Superior

Três

Içara Todos os níveis de escolaridade

Quatro

COMPUR - Balneário Camboriú Agente de trânsito

25

S.A. Níveis Médio e Superior.

10

CRM - Conselho Regional de Medicina Níveis Médio e Superior

Nove

Catarina Professor

Um

Polícia Militar Agente temporário

85

Anchieta Todos os níveis de escolaridade

Várias

Bandeirante Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Barra Bonita Fisioterapeuta e Odontólogo

Um

Bonita Agente

Uma

Blumenau Nível Superior
Bombinhas Todos os níveis de escolaridade
Bombinhas Agente
Prefeitura de BotuveráAgente comunitário de saúde

Várias
128
Cinco
Quatro

Trombudo Operador

Um

Brunópolis Nível Superior

Três

Órgão
Concórdia Agente

Vagas
Oito

Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de FlorianópolisAuxiliar em sala e Professor

Várias

Fraiburgo Monitor

Várias

Prefeitura de GaruvaTodos os níveis de escolaridade

56

Gaspar Agente

30

Prefeitura de GuaraciabaProfessor
Prefeitura de GuaraciabaNível Superior
Prefeitura de Guarujá do SulNíveis Médio e Superior
Prefeitura de IbicaréNíveis Médio e Superior
Ibirama Níveis Médio e Superior

Várias
Um
Várias
Três
Quatro

Ibirama Merendeira

Um

Imbuia Todos os níveis de escolaridade

Oito

Prefeitura de IndaialProfessor

84

Itajaí Níveis Médio e Superior

35

Itapoá Educadora
Prefeitura de Leoberto LealTodos os níveis de escolaridade

Oito
50

Leal Níveis Médio e Superior

Várias

Orleans Auxiliar e Professor

28

Prefeitura de Ouro VerdeTodos os níveis de escolaridade

35

Órgão

Vagas

Prefeitura de Pinhalzinho Todos os níveis de escolaridade

112

Prefeitura de Rio do SulTodos os níveis de escolaridade

145

Salete Todos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de SaltinhoTodos os níveis de escolaridade

Três

Prefeitura de SaltinhoTodos os níveis de escolaridade

16

Prefeitura de Salto VelosoTodos os níveis de escolaridade

15

Prefeitura de Santa TerezinhaNutricionista

Várias

Batista Técnico

Várias

Batista Médico e Médico PSF

Várias

Batista Médico

Várias

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Assistente de DP - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1209407
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Nova Lima / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2015
Atividades:
Oferecer um serviço superior em termos de execução de transações do núcleo de
RH (contratos, administração de pessoal, etc.); Fornecer serviços de RH para o
cliente em relação a perguntas a respeito de administração da força de trabalho,
administração de saída, recompensas e benefícios do país; Executar cada operação

com o objetivo de aumentar a taxa de fechamento no primeiro de contato e
satisfação do usuário; Assessorar, validar e executar pedidos de RH;
Criar documentos oficiais de RH e executar os dados de entrada e saída;
Monitorar e gerenciar a carga de trabalho e as prioridades de forma independente;
Trabalhar estritamente de acordo com os processos.
Requisitos:
Ensino Médio completo, preferencialmente cursando superior em Administração,
Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão de RH ou cursos similares;
Pacote Office (Excel, Word e Outlook);
Boa Digitação;
Fluência verbal e escrita.
Perfil Pessoal:
Capacidade de gerenciar rotina e conflitos;
Responsabilidade e Assertividade na realização das tarefas;
Cordialidade no atendimento a clientes.
Local de Trabalho:• Nova Lima
“Accenture não discrimina por motivos de raça, religião, cor, sexo, idade,
deficiência não incapacitante para a função, nacionalidade, orientação sexual,
identidade ou expressão de gênero, ou por nenhum outro motivo proibido pela
legislação local
”Essa oportunidade é extensiva a todas as pessoas com deficiência. Pedimos que o
tipo de deficiência seja mencionado no currículo, bem como se existe a necessidade
de algum recurso especial para desenvolver seu trabalho. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209407/assistente-de-dppcd#sthash.SenbqVMv.dpuf
www.vagas.com.br

CAIXA BANCÁRIO - Presidente Prudente / SP -Somente para profissionais
com deficiência
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1209945
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Presidente Prudente / SP / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Requisitos:
Desejável ensino superior cursando e identificação com vendas de produtos

*Perfil Comercial e negociação.
*Atividades Atendimento ao cliente; Vendas de produtos e serviços;
Apoio ao gerente, recebimentos e saques.
Abertura e fechamento do caixa
*Benefícios: Vale alimentação, vale refeição, assistência médica, odontológica, vale
transporte e benefícios bancários. *Horário: 6 horas. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1209945/caixa-bancario-presidente-prudente-spsomente-para-profissionais-com-deficiencia#sthash.39tsXrh4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1227853
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2015
Principais atividades:
- Desenvolver rotinas fiscais e tributárias (operacionais) de apurações com foco em
ISSQN;
- Calcular e preparar obrigações referentes ao ISSQN no que tange a: Serviços
Prestados e Serviços Tomados;
- Confeccionar e possíveis retificações de obrigações acessórias tais como: GIS
ONLINE, Web ISS, NFSE, ISSQN Serv, Meu ISS, etc;
- Solucionar os problemas do processo de pagamento de tributos e emissão de
certificados/certidões negativa;
- Analisar e conciliar a movimentação das contas contábeis de impostos, tendo
como base os relatórios analíticos e auxiliares e o razão contábil;
- Assegurar o pagamento de todos os tributos dentro do prazo acordado (ANS Acordo do Nível de Serviço)
- Manter o ANS considerando as diferenças inerentes aos diversos processos de
negócios - Atendimento a Auditorias e Fiscalização - Melhorar continuamente a
eficiência do processos de fiscal.
Formação:
- Superior cursando: desejável formação em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou Economia. Experiência/Conhecimentos Necessários:

- Ferramentas Excel, Word
- Usuário em nível avançado;
- Conhecimento dos sistemas SAP e Mastersaf.
Local de Atuação:- CENESP - Zona Sul - São Paulo/SP. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1227853/assistente-fiscal#sthash.i0SGRLa1.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Controle da Qualidade
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga:v1228032
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:20 de Setembro de 2015
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Atividades: Realizar vistoria, etiquetas de produtos frente a requerimentos
estabelecidos pela empresa.
Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, vale transporte,
refeição no local, estacionamento, seguro de vida, convênio com farmácia e
participação nos lucros.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228032/auxiliar-de-controle-daqualidade#sthash.NkBpJT7s.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Química
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1228006
Nível hierárquico: Técnico
Local: Uberaba / MG / BR
Data de expiração: 20 de Setembro de 2015
Requisitos:
Curso Técnico em Química;
CRQ Ativo
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica

Previdência Privada
Seguro de Vida
Refeição Transporte Outros incentivos: Assistência Educacional Auxílio Material
Escolar Auxílio Creche Auxílio Farmácia Programa de Participação nos Resultados See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228006/tecnico-emquimica#sthash.Re4STF0c.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Controle da Qualidade
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1228032
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:20 de Setembro de 2015
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Atividades: Realizar vistoria, etiquetas de produtos frente a requerimentos
estabelecidos pela empresa.
Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, vale transporte,
refeição no local, estacionamento, seguro de vida, convênio com farmácia e
participação nos lucros.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228032/auxiliar-de-controle-daqualidade#sthash.NkBpJT7s.dpuf
www.vagas.com.br

PCD - Administrativo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Atendendo ao nosso parceiro Grupo Pão de Açúcar, divulgamos:
Vaga exclusiva para PCD.
Segmento: Varejo
Porte: Grande

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Não é necessária experiência anterior
CID atualizado (tipo de deficiência);
Atribuições: De acordo com a vaga que tiver maior aderência ao perfil
Horário de trabalho: A definir
Escala 6x1
Salário R$ 981,00
Benefícios: VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à
dependentes, cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque,
convênio com faculdades e chances de crescimento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/pcdadministrativo-205684.aspx

ESTÁGIOS

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

Estágio -Esteio
Código da vaga: v1216426

Nível hierárquico: Estágio
Local: Esteio / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Cursando 1º ano, 2º ano, 3º ano ou 4º ano.
Deverá estar cursando: Ensino Superior em Administração e Propaganda e
Marketing. Efetuar cálculos, cotações, endossos, propostas e atualizações
cadastrais. Operacionalizar as vendas, preenchendo os formulários específicos a
cada tipo de produto (SIGAT), conferindo e colhendo a assinatura do cliente,
acompanhando o pagamento do prêmio e entregando-lhe a sua via.
Separar, ao final do dia, todo o material relativo às vendas realizadas (propostas,
perfil, anexos, entre outros), checar a conformidade, envelopá-lo e remetê-lo para
a seguradora, através de malote.
Realizar análise de relatórios e planejamento de gestão.
Conhecimento em pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e internet).
Bolsa auxílio: R$ 924,16
Benefícios: Tíquete-alimentação, Vale-transporte
Horário: Diurno
Informações adicionais: Horário do estágio: das 10h às 17h, com 1h de intervalo. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216426/estagioesteio#sthash.R3AqJKZX.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de SAC
Código da vaga: v1216548
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2015
Estágio em SAC Quem pode participar?
• Curso: Marketing, Publicidade e Propaganda e Administração
• Conclusão do curso: Julho/2017
• Desejável conhecimento Intermediário no Idioma Inglês;
• Bons conhecimentos do Pacote Office - com foco no Excel;
• Disponibilidade de estagiar por 120 horas mensais
• Horário de Trabalho: 09h00 às 16h00
• Local do Estágio: Zona Sul / SP
• Início previsto para o dia Agosto/2015
Atividades dos estagiários:
O estagiário apoiará a gestão nas atividades de controle da área, como:
• Desenvolver relatórios e apresentações
• Auxiliar o Gerente da área na elaboração e análise de dados

• Auxiliar no controle de Budget da área. Bolsa Auxílio e benefícios:
• Bolsa auxílio hora R$12,50;
• Vale-refeição;
• Vale-transporte ou estacionamento;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Seguro de Vida;
• Assistência Funeral;
• Convênio Farmácia;
• Competências Comportamentais:
Antecipar as principais necessidades e prioridades;
Trabalhar para soluções conjuntas;
Estimular outras pessoas a fazerem coisas que são diferentes e inovadoras;
Apresentar melhorias consideráveis em relação ao processo e organização;
Ser reconhecido como uma pessoa confiável;
Agir como um modelo a ser seguido em todos os aspectos. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1216548/estagiario-desac#sthash.iQGnHzzP.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a)
Código da vaga: k2739-178
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Curitibanos/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/08/2015
Previsão de encerramento: 28/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1UJx0Id

Estagiário de Fisioterapia – Grajaú /RJ
Local: Grajaú
Bolsa: R$ 400,00 + premiação de pontualidade R$ 200,00
Horários: Segunda a Sexta de 7:00 às 13:00

Necessário estar matriculado a partir do 6º período.
Não precisa de experiência, estágio será supervisionado por um Fisioterapeuta,
ótima oportunidade de aprendizado.
Interessados enviar cv para: paulaslm@outlook.com
Assunto: Estagiário de Fisioterapia – Grajaú

DIVERSOS

MANICURE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
SALÃO BELEZA E ART - TAQUARAL está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PONTUALIDADE, COMPROMETIMENTO E DISPONIBILIDADE DE
HORÁRIO.
Requisitos: COM OU SEM EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PREFERENCIALMENTE PARA
QUEM ESTEJA FAZENDO O CURSO OU QUE TENHA CONCLUÍDO RECENTEMENTE.
Salário: a combinar
Benefícios: ÓTIMA COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS, EXCELENTE AMBIENTE DE
TRABALHO.
Observações: O CANDIDATO DEVE RESIDIR EM CAMPINAS, SE RESIDIR FORA, É
NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS BRANDÃO
para o e-mail casb.brandao@yahoo.com.br com a sigla MANICURE no campo
assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de MANICURE no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CABELEIREIRO ( A ) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
SALÃO BELEZA E ART - TAQUARAL está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PONTUALIDADE, RESPONSABILIDADE E DISPONIBILIDADE DE
HORÁRIO.
Requisitos: QUÍMICAS EM GERAL, CORTE FEMININO MASCULINO E INFANTIL (
PREFERENCIALMENTE COM ALGUM CONHECIMENTO EM PENTEADO )
Salário: a combinar
Benefícios: ÓTIMA COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS.

Observações: O PROFISSIONAL DEVE POSSUIR O MEI ( MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL ) SE NÃO TIVER NÓS AJUDAMOS A PROVIDENCIAR. RESIDIR EM
CAMPINAS PREFERENCIALMENTE.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS BRANDÃO
para o e-mail casb.brandao@yahoo.com.br com a sigla CABELEIREIRO(A) no
campo assunto até o dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de CABELEIREIRO ( A ) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

BANHISTA / TOSADOR (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
E. MARQUES PET ME - Atua no ramo de Pet Shop; venda de rações, sementes,
acessórios e agora nos trabalhos para o Banho Tosa está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Principal função tosadora e banhista. Realizará tosas máquina e
tesoura, banho, hidratação, e demais atribuições ao cargo
Requisitos: Conhecimentos em Banho e tosa de animais domésticos; penteados e
cuidados dos animais, efetuando o tratamento adequado, dentre outras atividades
pertinentes ao cargo. Com experiência comprovada e Referências no Curriculum.
Salário: R$ 1.094,00
Benefícios: Vale Transporte; Refeição e após 03 (três) meses de experiência,
Convênio Médico.
Observações: Horário de Trabalho. Das 8:00 ás 17:00 h com uma hora de almoço.
(O horário pode sofrer pequenas alterações em minutos para atender a Convenção
Sindical da Categoria). Preferência por residentes nas Regiões do Bairro Parque
Industrial, Campinas / SP.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de EDVALDO para o
e-mail petlegalcps@gmail.com com a sigla BTPETLEGAL no campo assunto até o dia
31/08/2015.
Veja outras vagas de BANHISTA / TOSADOR (A) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE EVENTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Agência de eventos - confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Montagens de orçamentos em planilhas de excel, solicitações de
orçamentos, montagem do projeto do evento em apresentação de PPT.

Requisitos: Cursando superior em Relações Publicas, Publicidade e Propaganda,
Turismo. Conhecimentos avançado em pacote office (principalmente Excel)
Experiencia na área de eventos será um diferencial.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios:
Observações: Os currículos só serão aceitos se estiver dentro do perfil da vaga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recursoshumanospp@outlook.com.br com a sigla eventos no campo assunto até o
dia 31/08/2015.
Veja outras vagas de Assistente de eventos no Emprega Campinas. É 100% grátis!

