BANCO DE VAGAS DE 25/09/2015
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS
Diretor Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1232658
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Reportando ao Diretor Geral no Brasil e com dotted line para o CFO
Américas suas principais responsabilidades serão:
- Gerir uma equipe com 26 profissionais nas seguintes áreas: contábil, fiscal,
controladoria, financeiro, TI e RH.
- Garantir o fechamento contábil e relatórios gerenciais na data acordada;
- Participar das decisões estratégicas no país;
- Liderar o upgrade do ERP;
Buscamos um profissional com sólida formação e experiência em posição
semelhante em empresa multinacional.
Conhecimento de SAP é um diferencial. Inglês
Fluente é mandatório. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232658/diretor-administrativofinanceiro#sthash.vnIVRSit.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 vagas(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!

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

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

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

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 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

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

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

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, entre 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

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 às 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!

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 à
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!

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

AUX. FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Pronelk Comercio de Cartuchos Ltda. ESTÁ-me com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Setor Financeiro, contas a pagar contas a receber, nota fiscal,
cobrança, rotinas financeiras administrativas.
Requisitos: Experiencia na área, financeira administrativa, contas a pagar, contas a
receber, Com experiencia vaga.
Salário: a combinar
Benefícios: Salario Fixo, Transporte.
Observações: Resida na Cidade de Campinas, - Experiencia Comprovada Carteira,
Mandar Currículo com foto.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
vendas1@pronelk.com.br com a sigla SF no Ca mpo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Aux. Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k2121-837
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: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N1Q83g

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k3770-4
Ramo da empresa: Transporte de Veículos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015

Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZCA2

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINA / CAMPINAS E RMC /SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Pequeno porte, Ramo Indústria está com duas vaga(s) em aberto para
Campinas e RMC /SP.
Responsabilidades: Relatórios diários de títulos de cobrança e boletos bancários,
contas a pagar e receber, fluxo de caixa, análise e liberação de credito, baixas em
títulos, notas fiscais, pagamentos, remessa para banco, controle dos compromissos
financeiros da empresa, controle de movimentação bancaria diária, contatos com
clientes com títulos pendentes, baixa de títulos, preparação de títulos a serem
enviados á cartório, sustação e cancelamento de protestos, pagamentos a
fornecedores, prestadores de serviços.
Requisitos: 2º Grau Completo, Experiência Comprovada com mais de três Anos em
Escritório Contábil, Contas a Pagar e Receber, Cobrança, Acima de 25 anos,
Disponibilidade de horário, Bom relacionamento Interpessoal, Iniciativa.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no Local Vale Transporte
Observações: Vaga Efetiva, CLT, Horário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nilson para o email rh@ferplasplasticos.com.br com a sigla ASSIST/FINANCEIRO no campo
assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo Fina no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1232657
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Recife / PE / BR
Proposta
O Assistente Administrativo executa atividades de apoio à área comercial,
principalmente na elaboração de propostas para os clientes.
Principais Atividades
• Elaboração de propostas comerciais para os clientes, de acordo com as instruções

recebidas da área de vendas
• Apoio à área comercial em atividades administrativas gerais
• Suporte administrativo aos clientes.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232657/assistenteadministrativo#sthash.bLRab1py.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1232129
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principais Responsabilidades:
- Enviar os relatórios de despesas e consumos para diretoria dos equipamentos,
impressões, telefonia móvel e fixa. - Enviar as provisões quinzenalmente.
- Acompanhar o fluxo de caixa X financeiro
- Fazer as requisições sendo responsável por receber via e-mail ou em mãos,
conferir se tem nota e boleto, lançar no SAP, acompanhar as aprovações (caso a
requisição seja aprovada com atraso, pedir ao gestor que contate a empresa e peça
prorrogação do boleto), após aprovada, fazer o protocolo e descer para a área de
compras.
- Ao lançar a requisição no SAP checar com o gestor responsável qual a conta razão
e o centro de custo a ser lançado e pedir para o Fiscal cadastrar o fornecedor, para
isso deve-se incluir o fornecedor na planilha de controle.
- Checar se a Invoice está com os dados de Cayman.
- Caso não tenha, solicitar ao gestor para contatar o fornecedor e pedir alteração.
- Para isso é necessário preencher a requisição manual, entregar para o gestor
assinar e descer para a área de Contas a Pagar.
Pré-Requisitos:
- Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando em Administração, Gestão
Financeira ou alguma área correlata.
- Pacote Office Intermediário e SAP
Informações Gerais:
- Local de trabalho: São Paulo/SP
- Tipo de vaga: Efetiva
- Benefícios: VR, VA, VT, Assistência Médica + Assistência Odontológica, Benefício
Farmácia, Seguro de Vida, Plano de Previdência de Privada, Ginástica Laboral,
Associação SESC, PLR.
- Remuneração: oferecemos salário compatível com o mercado - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232129/assistenteadministrativo#sthash.ZiXWbOFp.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1232293
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principais Atividades:
Atuar na coordenação administrativa.
Gestão de pessoas, rotinas administrativas, financeiras, fiscais, segurança do
trabalho, interface com outras áreas.
Gestão dos serviços terceirizados, entre outras atividades do cargo.
Requisitos:
Necessário experiência anterior no gerenciamento administrativo.
Conhecimentos em gestão de pessoas, normas de segurança do trabalho, logística,
documentos fiscais, contratos, impostos e administração financeira e contábil serão
um diferencial.
Domínio do Pacote Office.
Conhecimento do sistema operacional TOTVS (Núcleos, Fluxus, Labore e Chronus)
Local: Campo Grande - RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232293/coordenadoradministrativo#sthash.8V7pRiQn.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1232337
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES:
• Cadastro de itens em sistema de pesquisa;
• Montar questionários em ferramenta de internet;
• Selecionar parâmetros de pesquisa em ferramentas internas;
• Acompanhar o andamento das pesquisas;
• Procurar soluções para problemas técnicos e operacionais da pesquisa;
• Emitir relatórios;
• Conferir cálculos;
• Alinhar o processo de pesquisa entre todas as áreas envolvidas;

• Secretariar reuniões e redigir atas;
• Agendar reuniões e fazer comunicação com as áreas por e-mail.
REQUISITOS:

Imprescindíveis
• Superior completo em qualquer área;
• Conhecimentos avançados no Pacote Office, principalmente em Excel;
• Domínio em ferramentas de internet;
Conhecimentos em lógica de programação e leitura de gráficos.
Desejáveis
• Pós-Graduação ou MBA na área educacional;
• Conhecimento em SPSS, Sphinx, VBA em Excel ou outras ferramentas de análise
estatística (numérica ou gráfica);
• Conhecimento em Lyceum.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde;
- Parceria com clínica odontológica;
- Vale transporte;
- Vale Refeição;
- Cartão Good Card;
- Incentivo à educação;
- Incentivo à prática esportiva. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232337/analistaadministrativo#sthash.Gq46cxtB.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior
Código da vaga: v1232486
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Outubro de 2015
Nível Júnior.
Área Consultiva (Análise de Contratos, Propriedade Intelectual;
Área Societária e Imobiliária,
Responsabilidade Civil, Direito de Imprensa).
Desejável mínimo de dois anos de formado.
Experiência comprovada na área.
Desejável especialização na área contratual.
Desejável Inglês fluente.
- Observações: É necessário informar a pretensão salarial no currículo. - See more
at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232486/advogadojunior#sthash.vJ9ZEIhG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico - Triagem
Código da vaga: v1232509
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
• Análise e cadastro de processos judiciais no sistema;
• Realizará cálculo de provisionamento e levantamento de documentação para a
defesa;
• Direcionará os processos para os escritório de advocacia;
• Elaborará pareceres.
PRÉ-REQUISITOS:
• Ensino Superior em Direito Cursando ou Completo;
• Conhecimento em Direito e Processo Civil, será um diferencial;
• Conhecimento no Pacote Office - Excel.
BENEFÍCIOS:
• Vale Transporte ou Aux. Fretado;
• Vale Refeição;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Seguro de Vida; • PLR.
Local de Trabalho: Vila Olímpia/São Paulo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232509/assistente-juridicotriagem#sthash.WnvESQc6.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Controle e Jurídico
Código da vaga: v1232532
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principais atividades:
-Organizar pauta de audiências e convocar prepostos e testemunhas;
-Organizar Conferências Telefônicas para oitiva de prepostos e testemunhas;
-Conferir notas de honorários de escritórios;

-Controle e ajuste de inconsistências do Ebtjuris e solicitar ajustes pelo escritório;
-Controle de arquivamento de processos (Alvarás);

-Gestão de Procurações e Substabelecimentos;
-Gestão de bloqueios Judiciais;
-Provisionamento de Honorários;
-Solucionar divergências contábeis de processos.
Necessário possuir Experiência em Jurídico de Empresas de Grande Porte. Trabalhar
com grande volume.
Experiência em contencioso de massa.
Necessário conhecimentos de Excel intermediário.
Cursando Ensino Superior em Direito ou Administração.
Oferecemos:
- Salário: R$ 1.800,00
- Benefícios: vale alimentação, vale refeição, auxílio pré-escolar, participação nos
lucros, previdência privada, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, vale
transporte
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232532/assistente-de-controlee-juridico#sthash.lGEHwrKB.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Finanças e Contabilidade
Código da vaga: v1232100
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principais atribuições:
- Operar Contas a Pagar e a Receber;
- Atendimento ao público interno e externo, prestando informação e negociando
pagamentos;
- Demais rotinas administrativas da área e conhecimento das normas e
procedimentos da empresa;
- Criação de relatórios de suporte Formação:
- Técnico profissionalizante completo em contabilidade ou adm., ou superior em
andamento: Adm., Economia ou Contabilidade.
Competências:
- Informática
– pacote Office;
- Inglês intermediário;

- Conhecimento de rotinas contábil financeira;
- Noção de legislação contábil-fiscal. VT+VR+ VA+ ASS. Méd. ASS. Odontológico+
Prev+ SV + Auxílio Creche.

Horário: 08h00min às 17h30min h - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232100/assistente-de-financas-econtabilidade#sthash.sRvIcwZw.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1216860
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Competências & Especialidades
Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou áreas
afins
Imprescindível:
Conhecimentos: Tributos indiretos e de armazéns gerais e transportes (ICMS. PIS e
COFINS)
Inglês Intermediário
Excel Avançado
CNH em dia (realizarará visitas em unidades localizadas em cidades próximas)
Conhecimentos em: emissão de NFs e CTE
Conhecimentos em sistema de gestão integrada
Agilidade e versatilidade
Resolução de conflitos
Hands on
Responsabilidades
Coordenar e conferir as atividades relacionadas às obrigações fiscais na operação
logística
Supervisionar todo o time fiscal das operações que tenham gate.
Análise de imput de informações notas fiscais e de transporte
Acompanhamento de mudanças na legislação fiscal para aplicação no dia a dia
Participação de reuniões com cliente para organizar e alinhamento de processos
Participação de reuniões com gerentes de operações para alinhamento de processos
Gerar relatórios para análises de diferenças em estoque e informações
Remuneração & Benefícios
Salário R$ 6.500,00 por mês
Estacionamento e restaurante no local + assistência médica + assistência
odontológica + cesta básica + seguro de vida + PLR
Local de Trabalho Santo André

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1216860/coordenadorfiscal#sthash.9w8DlI2g.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1232119
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Atividades:
• Manter Controles Administrativos;
• Negociação de Débitos vencidos;
• Cobrança ativa dos boletos de pagamentos mensais;
• Elaborar relatórios gerenciais;
• Auxiliar nas atividades do dia a dia (atender telefone, atendimento aos clientes
internos e externos).
Necessário:
• Cursando nível superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
áreas afins.
• Conhecimentos em Cobrança
• Domínio do pacote Office, principalmente Excel intermediário.
Informações:
• Remuneração: Compatível com o mercado
• Benefícios: Vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico,
reembolso de medicamentos.
• Horário de trabalho: das 9h às 18h48minh (de 2 a. a 6 a.feira)
• Local de Trabalho: Madureira Shopping - RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232119/assistentefinanceiro#sthash.lknCEOFY.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SR
Código da vaga: v1232373
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
ATIVIDADES:

O profissional irá atuar na área fiscal da empresa, com ritinas de validação dos
impostos, seja eles direto ou indireto, substituição tributária, entrega de obrigação
acessória entre outras atividades.
REQUISITO:

Experiência com rotinas fiscais.
Experiência com Substituição Tributária.
ESCOLARIDADE:
Ensino Superior Completo
LOCAL: Tamboré/ SP
CONTRATAÇÃO: CLT + Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232373/analista-fiscalsr#sthash.kF2zGPPA.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTROLADORIA SR
Código da vaga: v1232465
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
ATIVIDADES:
Apuração e análise das despesas fixas da divisão;
Cálculo de retorno de investimento;
Acompanhamento de provisões;
Participação no projeto de implantação da ferramenta mundial de consolidação de
resultado da divisão;
REQUISITOS:
Superior Completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Economia;
Experiência na área de controladoria;
Domínio pacote Office Excel e Power Point;
Conhecimento SAP Plataforma BW;
Fluência em Inglês - mandatório;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232465/analista-controladoriasr#sthash.pRbMUIuL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno

Código da vaga: v1232144
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Necessário ter conhecimento em atividades da área fiscal;
Escrituração de notas fiscais;
Elaboração de apurações de impostos indiretos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS/COFINS)
Elaboração de SPED FISCAL, GIA, GIA ST.
Conciliação contábil de contas de impostos.
Desejável conhecimento com SAP
Realizará atividades referentes à rotina fiscal.
Local de trabalho - Santo Amaro
Salário + VT, VR e Seguro de vida.
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira das 08h00min às 17h00min
Vaga temporária por 90 dias, podendo ser prorrogável por mais 90 dias.
Com possibilidade de efetivação. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232144/analista-fiscalpleno#sthash.DgVLFeBU.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1232748
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
RESPONSABILIDADES:
Com o intuito de auxiliar a Diretoria na tomada de decisão, esta posição tem como
responsabilidades:
- Análises econômica e financeira dos resultados da Cia;
- Analisar e projetar novos negócios através de business plan;
- Controlar o processo orçamentário e garantir que os resultados projetados
estejam coerentes e corretos;
- Auxiliar demais áreas com informações financeiras e estudos específicos; - Gestão
de equipe.
REQUISITOS, CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
- Formação Superior Completa (Economia, Administração, Engenharia e afins);
- Demonstrar capacidade analítica, boa comunicação, senso de urgência, bom
relacionamento interpessoal;
- Office Avançado; - Desejável vivência no segmento de seguros;

- Inglês Fluente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232748/gerente-de-planejamentofinanceiro#sthash.LLIAGXwQ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1232920
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Dentro da equipe de Planejamento Financeiro, Planejar, elaborar e controlar o
planejamento orçamentário da empresa versos custos e despesas.
Realizar acompanhamento e viabilização de novos negócios; analisar e gerar as
demonstrações de resultados.
Realizar controle das despesas da empresa por centros de custos.
Experiência na área de planejamento financeiro.
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia
ou Engenharia.
Conhecimentos avançados em Excel. Desejável conhecimentos em Access. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232920/analista-financeiroplanejamento-financeiro#sthash.9zdSD6F2.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sr.
Código da vaga: v1232961
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Pré-Requisitos:
- Superior completo em Ciências Contábeis, Administração e/ou Economia; Conhecimento/Experiência - práticas contábeis brasileiras CPC/USGAAP; - Domínio
em Excel.
- Imprescindível; - Inglês - avançado.
Desejável:
-Conhecimento em Sistema ERP Jdedwards;
- Experiência em Bigfour.
Principais Atribuições:
- Responsável pela execução de adições, baixas e transferências de ativos (média
de 250 itens/mês), analisando a natureza das aquisições para melhor tratativa em
termos contábeis;

- Execução do cálculo de depreciação dos itens do ativo mobilizado em bases
mensais (aprox.80 mil itens) atentando para a acuracidade do cálculo;
- Preparação de reconciliações, relatórios contábeis e gerenciais;
- Gestão dos adiantamentos para fornecedores de ativo fixo

- visão critica e analítica;
- Ponto focal para os processos de ativo imobilizado e ativos intangíveis
- visando melhoria de processos;
- Assegurar a correta amortização dos impostos creditados (ICMS, PIS, COFINS); Responsável por garantir a eficácia dos controles SOX para atender a auditoria
interna e externa.
Vaga Efetiva Salário Fixo e Benefícios de Mercado Horário Administrativo Unidade
Interlagos - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232961/analista-decontroladoria-sr#sthash.S89nAKdZ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1203808
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Atividades:
-Preenchimento GNRE.
- Cálculo ST estados RS/PR/SC/MG/GO e RJ
- Conferência lançamentos de conhecimento de fretes (conhecimento da legislação
de ICMS de fretes)
Requisitos: S
Superior Cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins.
Benefícios: Vale Alimentação, Refeitório no local, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Convênio Farmácia, Vale Transporte, PPR. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1203808/assistentefiscal#sthash.S0NuGUtZ.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL/FISCAL
Código da vaga: v1206401
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Atuará no setor Contábil/Fiscal/Tributário realizando as atividades descritas abaixo.
Atribuições do Cargo:

- Obrigações Acessórias (Principalmente declarações tributárias Federal/Estadual); Conhecimento dos tributos federais, inclusive retenções, especialmente de
empresas que apuram o Imposto de Renda com base no Lucro presumido.
- Apuração de tributos com base no Lucro Presumido e dos optantes pelo Simples
Nacional.
- Noções de emissão de nota fiscal eletrônica, bem como da análise do documento
fiscal.
- Pedidos de inscrições de liberação de senha web;
Conhecimento em tributos e obrigações acessórias junto ao estado.
Requisitos:
- Superior cursando/formado em Administração; Contabilidade; Economia.
- Experiência na realização e acompanhamento de parcelamento de débitos junto
ao fisco
- Ter atuado em escritório de contabilidade ou na área de apuração de impostos
- Conhecimento Avançado em Excel
Informações adicionais:
Local de trabalho: Centro - RJ
Horário: 08:30 às 17:30 Segunda a Sexta
Salário e benefícios:
- Salário: Enviar pretensão
- Vale-Refeição (R$): 20,00 ao dia
- Vale-Transporte
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1206401/assistente-contabilfiscal#sthash.W5IjXamp.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k2864-56
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Balneário Camboriú/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGECrj

ASSISTENTE DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de manutenção industrial. Está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administrar contratos de terceiros. Administração de benefícios
e contratos temporários. Aquisição de benefícios. Preenchimento de fichas de
entrega de uniforme e EPI’s. Agendamento de exame admissional e demissional. NF
Envio de documentos para contador. Arquivo de documentos.
Requisitos: CONHECIMENTO EM CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DE TERCEIROS.
Ensino Superior em RH ou Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Salário: a combinar
Benefícios: VR + VT
Observações: Horário comercial de segunda à sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica Meirelles
para o e-mail vagas@akenus.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado III
Código da vaga: v1233611
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
Atividades: apoiar as operações de Atos no Brasil, assessorando clientes internos
em uma ampla gama de assuntos jurídicos, com especial foco na negociação de
contratos, proporcionando, aconselhamento jurídico confiável precisa e o
cumprimento das políticas internas.
Requisitos:
- Inglês fluente.
- Desejável experiência com o mercado de TI.
- Boa experiência em negociação de contratos e direito societário.
- Conhecimento em privacidade de dados e propriedade intelectual seria
considerada uma vantagem para assumir papéis em transfronteiriças na América
Latina dentro destas áreas de especialização. Contratação CLT Full + beneficios
(Plano de saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada, Seguro de Vida, Vale
Refeição, Convênio com farmácia, estudos de idiomas, incentivos a pós-graduação

e certificações). Localização: lapa - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233611/advogado-iii#sthash.HUYOJ3rk.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior
Código da vaga: v1234671
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 03 de Outubro de 2015
Principais responsabilidades:
1 – Elaboração, revisão, aditivos, Termos de Compromisso, Contratos Comerciais,
de Prestação de Serviços em geral, rescisões e distratos,
2 – Elaboração e revisão de contratos de cessão,
3 - Atas de Assembleia Geral/Extraordinária, Regulamento de Fundos de
Investimento, alterações, e respectivos registro dos Contratos, empresas e
procurações na Jucesp e Cartórios,
4 - Revisão de Políticas Internas e Procedimentos, garantindo a empresa em
Compliance com as Normas Legais e Internas,
5 – Gestão e organização dos documentos das entidades da Cia,
6 – Emissão de “opinião legal” e pareceres na medida em que necessário e sobre
oportunidades de novos negocios para a Cia.
Pré-requisitos:
– Experiência na área de Contencioso,
- Desejável conhecimento acerca da Regulamentação do Mercado Financeiro
(compra e venda de ativos, FIDCs, emissão de cotas, Debêntures, investimento
estrangeiro, etc)
- Desejável Inglês fluente;
- Horário de trabalho: segunda a sexta, das 09h às 18h.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1234671/advogadojunior#sthash.GsOJ1yEd.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.OFbUVGrf.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1235694
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Balneário Camboriú / SC / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Endereço do Posto de Serviços: Rod Br 101 132 Km 132 - Dos Estados - Balneário
Camboriú, SC.
Atribuições:
Fechamento dos caixas (loja, mapa de pista e troca de óleo, etc.);
Movimentação financeira (depósitos bancários, pagamentos a fornecedores e
conferência do conta corrente);
Movimentação financeira (depósitos bancários, pagamentos a fornecedores e
conferência do conta corrente);

Controle dos valores a receber (cartão de crédito e débito, faturados, cheques prédatados, etc);
Compromissos fiscais como Livro Movimentação Combustíveis e Declaração
Movimentação Combustíveis;

Serviço administrativo como pagamentos a funcionários compra de valestransportes, compra de material de escritório e outros.
Requisitos:
Experiência em atividades administrativas, planejamento, organização e controle;
Trabalho em equipe;
Flexibilidade, disciplina,
Iniciativa e comprometimento, assim como gostar de pessoas;
Nível de escolaridade mínimo 2º Grau completo, desejável estar cursando o 3º
Grau; Conhecimento de informática (Excel), navegação na internet e matemática
básica; 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/v1235694/assistenteadministrativo#sthash.NUWAfYsc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo - Gestão
Código da vaga: v1235619
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 04 de Outubro de 2015
*Formação acadêmica superior completa;
*Experiência em desenvolver atividades de gestão envolvendo tabulação de dados,
elaboração e analises de resultados e gráficos;
*Experiência em acompanhar projetos junto a Diretoria e KPI´s;
* Inglês será um diferencial;
* Excel e Power point avançado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235619/analista-administrativogestao#sthash.WOwMUHHH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1233070
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
Conferir e liberar todos os processos de pagamento em conformidade com Ordem
de Compra.
Obtenção de aprovação de pagamentos, elaboração de planilhas financeira,
Realização de Pagamentos. Estabelecer o controle de pagamentos vinculados ao
recebimento do cliente. Fazer conciliação Financeira/ Contábil das contas de
clientes e adiantamento a clientes.
Dar baixa e fazer manutenção no sistema dos recebimentos.
Promover encontro de contas com clientes/ fornecedores/ fechamento de
câmbio/fluxo de Caixa/ Sisco Serv/ Investimentos e Empréstimos.
Requisitos:
Superior - Administração/Contábil ou Economia
Inglês desejável
- Avançado Comprovar Experiência na Área SAP
Vaga para a Cidade de Araraquara - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233070/analistafinanceiro#sthash.fsDvHLyA.dpuf
www.vagas.com.br

Financeiro
Código da vaga: v1231353
Nível hierárquico: Estágio
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
O Profissional estará atuando na tesouraria e na mesa de operação de uma
Instituição Financeira que, por sua vez, possui como principal negócio o
financiamento do estoque das concessionárias da montadora.
Trata-se de uma posição onde o estagiário participará da gestão diária do fluxo de
caixa da Instituição Financeira, no desenvolvimento e análise de operações
estruturadas.
Adicionalmente, as atividades consideram a precificação, cálculos e negociação de
títulos públicos e privados, bem como o relacionamento com o mercado financeiro e
Investidores. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1231353/financeiro#sthash.7aOvlIUj.dpuf

www.vagas.com.br

Assistente Administrativo II
Código da vaga: v1235722
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Ensino Superior cursando;
• Pacote Office Avançado;
Atividades:
• Garantir a manutenção dos níveis de estoque dos produtos controlados conforme
política de inventário;
• Analisar e controlar o nível de suprimento dos estoques satélites de acordo com o
perfil da unidade e consumo;
• Realização de análises críticas periódicas de seus principais indicadores de
desempenho, a fim de viabilizar o alcance de objetos e metais;
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Assistência médica e odontológica;
• Vale transporte;
• Refeição no local;
• Cesta Básica;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Auxílio creche
• Local de Trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235722/assistente-administrativoii#sthash.vmkYxzBd.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1234834
Nível hierárquico: Gerência
Local: Três Rios / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
- Requisitos Imprescindíveis:
Superior em Administração de Empresas
Experiência em Gestão Administrativa e Comercial.

- Requisitos Desejáveis:
MBA em Gestão Hospitalar e/ou Sistemas de Saúde.
- Atribuições:

Gerir rotinas de Suprimentos, TI, Infraestrutura, Contratos e Faturamento
Hospitalar. Atender as respectivas demandas das áreas, provendo o necessário
para sua operação. - Horário de Trabalho: 44 horas semanais
- De segunda a quinta-feira 8h às 18h; Sexta-feira de 8h às 17h.
- Benefícios oferecidos: Salário, VT, Assistência Médica e Odontológica, Alimentação
Local, Convênio Farmácia, Cooperativa de Crédito.
Regime de contratação efetivo CLT.
Disponibilidade para atuação na cidade de Três Rios / RJ. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234834/gerenteadministrativo#sthash.i3Ij2oi5.dpuf
www.vagas.com.br

Fiscal Patrimonial
Código da vaga: v1235724
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Ensino Médio completo;
• Pacote Office intermediário;
• Possuir Curso de CFTV;
Atividades:
• Monitorar, orientar e acompanhar os trabalhos de segurança patrimonial.
Aplicar as determinações e orientações do Manual de Segurança da Unidade, com
foco nas pessoas, instalações, equipamentos e mercadorias.
Com o objetivo de proteger a integridade física dos colaboradores, bem como
promover a preservação do ativo da empresa, monitorando equipes de segurança
com foco na prevenção de ocorrências.
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Assistência médica e odontológica;
• Vale transporte;
• Refeição no local;
• Cesta Básica;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada.
Disponibilidade para trabalhar em regime de plantão 12x36 noturno ou diurno

Local de Trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235724/fiscalpatrimonial#sthash.sSn2DQeV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pl / Sr
Código da vaga: v1233897
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
Responsável pelas apurações e conciliações das contas de impostos, também pela
confecção e entrega de obrigações acessórias e auxilio nas parametrizações do
sistema SAP;
Conhecer a legislação de impostos indiretos e diretos com ênfase em tomadas de
créditos tributários (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS/COFINS) e retenções de fonte de
tributos em geral;
Apurar os impostos: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS/COFINS;
Conciliar as informações de Compras e Vendas entre SAP, SATI/DW e Obrigações
Acessórias, realizando os ajustes no sistema satélite PWSATI/DW (conhecimento do
sistema MASTERSAF de apuração de impostos seria um diferencial);
Elaboração das seguintes obrigações acessórias: Sped Contribuições, Sped Fiscal,
GIA, DCTF, NFTS, GRF, DIRF, Per/Dcomp e Siscoserv;
Conciliar Contas Contábeis de Impostos em geral, inclusive os retidos;
Apuração/Pagamento dos impostos incidentes no Fechamento de Câmbio de
Serviços. Experiências:
Experiência na área Fiscal;
Formação Superior em Ciências Contábeis, Direito (desejável) ou Administração de
Empresas ou Economia (como opção) Inglês a partir do nível Intermediário;
Profundo conhecimento da legislação de impostos indiretos e diretos (este último
desejável), com ênfase em tomadas de créditos tributários (ICMS, ICMS-ST, IPI,
PIS/COFINS) e retenções de fonte de tributos em geral;
Conhecimento da legislação tributária Municipal-ISS (com ênfase nas contratações
em São Paulo e Itapecerica da Serra);
Conhecimento do Sistema ERP SAP (FI/MM);
Elaboração de Obrigações Acessórias: GIA, GRF, NFTS, DCTF, DIRF, Per/Dcomp e
Siscoserv; Vivência na elaboração de SPED's Fiscal e Contribuições;
Conhecimentos de Excel (nível avançado seria um diferencial para a posição). - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233897/analista-fiscal-plsr#sthash.L7fyzmbi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pl

Código da vaga: v1233912
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
Assegurar a realização dos pagamentos de forma precisa, tempo e valores, por
meio de controles internos informatizados.
Assegurar a correta contabilização dos lançamentos gerados pelo contas a pagar,
de acordo com o guideline estabelecido pela área contábil.
Gerar proposta de pagamento no ERP da contratante, fazendo a devida análise e
transferência destes arquivos para os bancos através de meios seguros.
Preparar arquivos de pagamento diários (Planilha Transferência entre contas e
Relatório de títulos pagos no SAP).
Processar pagamentos manuais, quando não for possível evita-los.
Conciliar, diariamente, os pagamentos processados com o respectivo débito no
Banco, garantindo a sua consistência.
Controlar adiantamentos concedidos, garantido o devido follow-up e resolução no
período acordado no momento da concessão do adiantamento, junto aos
funcionários e/ou outra pessoa indicada por este, fornecendo mensalmente,
relatório com todos os valores pendentes e histórico de contatos com os
responsáveis.
Visão crítica dos processos, corroborando com idéias para simplificação dos
processos internos.
Atendimento a auditorias internas e externas nos assuntos inerentes a pagamento.
Contribuir, apoiar e orientar no atendimento a clientes externos (clientes e
fornecedores) e internos (colaboradores) através de telefones, e-mail, etc. Gerar
relatórios para gestão financeira através de sistemas informatizados. Apuração de
Indicadores de desempenho dos processos de pagamentos. Experiências: Formação
superior: Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia; Experiência
na área financeira, preferencialmente no Contas a Pagar; Disponibilidade para
ministrar treinamentos dos clientes internos para minimização de erros no
processo; Conhecimento da rotina de contas a pagar, tesouraria e matemática
financeira; Inglês e Excel - nível intermediário; Conhecimentos em SAP (desejável).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233912/analista-financeiropl#sthash.6sVuj9ff.dpuf
www.vagas.com.;br

Advogado - Contencioso Cível - RJ
Código da vaga: v1235818
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: 2

Data de expiração: 08 de Outubro de 2015
Experiências:
• Experiência mínima de 6 meses como advogado de Contencioso Cível.
• Experiência em contencioso bancário será considerado diferencial.
Atividades:

• Alimentação de sistemas de gestão processual;
• Controle e cumprimento de prazos judiciais e administrativos;
• Elaboração de relatórios;
• Produção de peças processuais;
• Realização de audiências e demais atividades inerentes à função.
Requisitos básicos:
• Ensino Superior Completo em Direito.
• Possuir registro na OAB.
• Pós Graduação será considerado como diferencial.
Habilidades:
• Boa dicção / oratória, bom relacionamento interpessoal, liderança, equilíbrio
emocional, flexibilidade, proatividade, dinamismo, disponibilidade e saber trabalhar
em equipe.
Benefícios:
• Previdência social;
• Bonificação anual;
• Plano de saúde;
• VT + VR R$ 25,50/dia;
Local de Trabalho: Centro do Rio de Janeiro
Regime de contratação: Associação
Horário: De segunda a sexta, de 09h às 18h.
Faixa salarial: R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235818/advogado-contencioso-civelrj#sthash.KC0rV82j.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO JR
Código da vaga: v1235757
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 07 de Outubro de 2015
Requisitos:
- Superior completo em Direito
- Inglês intermediário
- Word, Excel e Microsoft Project intermediário

-

Atividades:
Elaboração de contratos;
Acompanhamento de processos;
Elaboração de atos societários;

- Interação com escritórios de advocacia e órgãos públicos, entre outras atividades
Horário/local: 07:30 às 16:30 – Segunda a sexta-feira / São Gonçalo do Amarante
– CE.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1235757/advogadojr#sthash.5FtlpWCG.dpuf
www.vagas.com.br

Assitente Administrativo
Código da vaga: v1235810
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 08 de Outubro de 2015
Análise do fluxo financeiro dos clientes inadimplentes
Aprovação de propostas para pagamento da inadimplência
Acompanhamento dos valores recuperados pelas terceiras
Regularização do fluxo financeiro dos clientes
Acompanhamento Operacional das empresas terceiras de cobrança
Acompanhamento de ações de cobrança (Assembleias, Evento com clientes,
audiência de conciliação).
Gestão da inclusão de clientes em bureaus de crédito - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235810/assitenteadministrativo#sthash.wgfVrdCU.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente DP e RH
Código da vaga: v1235883
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 08 de Outubro de 2015
Será responsável pela equipe responsável por todos os processos e subsistemas de
RH da unidade.
Experiência como gestor de equipes na área de DP e RH.

Ensino Superior completo em Administração, desejável psicologia e RH.
Conhecimento em todas as rotinas pertinentes as áreas.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Comercial, de segunda a sexta.
Informações adicionais:
Necessária habilidade em comunicação e negociação.
OBS: Remuneração e benefícios serão apresentados aos candidatos que
participarem do processo seletivo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235883/gerente-dp-e-rh#sthash.1zNdaYi7.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO PLENO (M&A)
Código da vaga: v1235843
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
Principais Atividades
Acompanhar indicadores e resultados das empresas.
Acompanhar modelagem econômico-financeira
Participar dos estudos de viabilidade econômica e processos de aquisição ou fusão;
Acompanhar as rotinas administrativas e operações estruturadas;
Desenvolver apresentações (Valuation Book, Usos e Fontes) e reporte para
Diretoria e Comitês.
Participar da elaboração de memorando de entendimentos e acordo de
confidencialidade
Acompanhar a análise de Compliance
Acompanhar avaliações técnicas e ambientais elaborados por terceiros com relação
aos projetos de geração
Requisitos Superior completo, preferencialmente em Economia, Engenharia ou
Administração Possuir conhecimentos em Finanças Corporativas (Demonstrativos
Financeiros, Valuation, etc). Experiência em Consultoria Estratégica e/ou
Planejamento Estratégico e/ ou M&A e/ou analise de viabilidade financeira e/ou
Controladoria ou áreas afins Inglês
- Avançado Excel e Power Point

- avançados
Local de Trabalho - Barueri/Tamboré
See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1235843/analista-financeiro-plenom-a#sthash.BNQJjCee.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro Pleno (Custos)
Código da vaga: v1235944
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Atribuições:
Preparação de Relatórios Gerenciais;
Análise de Gastos Real vs Orçado;
Análise de Custos de Produtos: Custos de Produção e Custo de Produtos Vendidos.
Requisitos:
Experiência na área de Custos;
Desejável conhecimento em custos industriais;
Ensino Superior Completo;
Imprescindível experiência em Indústria;
Excel - avançado.
Local de Trabalho: Cidade Jardim/SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1235944/analista-deplanejamento-financeiro-pleno-custos#sthash.aBTyDhF5.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor Interno Pleno
Código da vaga: v1235983
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 08 de Outubro de 2015
Requisitos:
Superior Completo, preferencialmente em Ciências Contábeis.
Desejável conhecimento do Software IDEIA;
Experiência em auditoria interna e/ou externa.
Principais Responsabilidades:
Participar no planejamento e execução dos trabalhos de auditoria, avaliando a
adequação dos processos e controles internos nos seus aspectos orçamentários,
financeiros, contábeis, tributários e administrativos;
Examinar os controles e registros das operações quanto à observância das normas
e procedimentos estabelecidos, levantando/apurando as necessidades e
inconsistências.

Local de trabalho: Barra da Tijuca
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1235983/auditor-internopleno#sthash.bmj1XYYQ.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade tradicional na cidade com 35 anos de experiência no
mercado está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar a Gerente do Departamento De Pessoal em toda a
rotina e colaborar pró ativamente na melhoria dos resultados e processos
Requisitos: Mulheres, com ensino superior/técnico completo ou cursando na área.
Experiência e conhecimento na rotina do Departamento De Pessoal: folha de
pagamento, cartão de ponto (eletrônico e manual), registro, férias, processo de
admissão/demissão, homologação, SEFIP e CAGED. Organizada, dinâmica,
capacidade de comunicação, fácil díade de relacionamento, trabalho em equipe, boa
fluência verbal e escrita. Cordialidade no atendimento aos clientes é imprescindível.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, 50% plano de saúde, 50% plano
odontológico e seguro de vida em grupo.
Observações: Segunda a sexta-feira das 8 às 12 hrs e das 13 as 17 hrs. Serão
analisados somente os currículos com experiência comprovada nos pré-requisitos
da vaga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentocontabil.dp@gmail.com com a sigla DP - 03/15 no campo assunto até
o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

SECRETARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Maior Rede Educacional de Tecnologia e Idiomas. Está com 2 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Arquivo, atendimento ao cliente e ligação, recebimento entre
outros.
Requisitos: Ter conhecimento em Informática,
Salário: R$ 940,00
Benefícios: Vale alimentação, Vale transporte, Plano Odontológico e Bolsa de
Estudo de 75%.
Observações: PERIODO DE TRABALHO: 12:30 ás 21:30, Segunda á Sábado com
algumas exceções. Ter pontualidade, esta disposta pra trabalha,

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Giane para o email gianesc22@gmail.com com a sigla Secretaria no campo assunto até o dia
28/09/2015.
Veja outras vagas de Secretaria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. RECRUTAMENTO SELEÇÃO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Responsabilidades: que tenha dinamismo, experiencia em entrevista
comportamental. Pacote Office intermediário para o avançado.
Requisitos: experiencia em recrutamento e seleção, com vagas operacionais,
administrativas, que tenha experiencia em divulgação de vagas, análise perfil,
entrevista por telefone, presencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios: Vale Transporte / refeição no local/ Convenio
Médico/Convenio Odontológico/Cesta Básica/PLR
Observações: contrato clt inicia imediato, residente em vinhedo, Valinhos, Louveira,
campinas. Enviar pretensão salarial. Preferencialmente sexo masculino.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Edson para o email selecaoerecrutamento15@gmail.com com a sigla assist. R&S no campo
assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Assist. Recrutamento Seleção no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DE TESOURARIA / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
A Agência de Empregos ONLY ONE RH em parceria com multinacional do ramo
plástico está com 1 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Leitura dos boletos no sistema SAP; Atualização de Planilhas de
controle da área; Recolhimento de assinaturas nos contratos de câmbio; Follow up
dos processos de pagamento; Monitorar as aprovações dos procuradores nos
bancos.
Requisitos: Graduação cursando ou completa em Administração, Economia ou
Contabilidade; Conhecimento em informática com Excel intermediário; Desejável
conhecimento em sistema integrado SAP.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Transporte e refeição no local. Após efetivação Plano de Saúde, Plano
Odontológico, Previdência Privada e outros.
Observações: Disponibilidade para atuar em horário administrativo. Residir na
região de Jaguariúna.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Barbara para o email rh01@only1.com.br com a sigla Ass Tesouraria no campo assunto até o dia
27/09/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Tesouraria no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente de Administração de Pessoal
Código da vaga: v1239082
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
Desenvolver atividades ligadas as rotinas da área de Administração de Pessoal:
- Admissão/Demissão;
- Folha de ponto;
- Folha de pagamento;
- Homologações/Sindicato;
- Audiências.
Preferencialmente cursando Administração ou Gestão de RH.
Desejável Excel intermediário e conhecimentos em SAP serão um diferencial.
Salário: 1.534,00
Local de Trabalho: Curicica/Jacarepaguá.
Segunda a Sexta de 08:00 as 18:00
Benefícios: Refeição no Local, Plano de Saúde, Plano odontológico e cartão
farmácia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1239082/assistente-deadministracao-de-pessoal#sthash.Di3zhIvS.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Multinacional de Contabilidade em busca de novos talentos está com 1
vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP. Está com 1 vaga(s) em aberto para
VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Desejável experiência notas fiscais, entrada, saída de serviços,
guias de impostos ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e SIMPLES, GIAs, GIAs-ST, DAM,
DIPAM – ME, DCTF, CSLL, IRPJ, DIPJ, PER/DCOMP, GARE, GIS On Line Speed Fiscal
e Contribuições. Conhecimento com CFOP, CST e Alíquotas Estaduais. Responsável

pela execução, análise e apuração de tributos federais, estaduais e municipais, bem
como entrega das obrigações acessórias federais, estaduais e municipais.
Requisitos: Irá atuar na área fiscal com lançamento de notas fiscais, apuração de
impostos, dentre outras atividades.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição na Empresa e VT com desconto de 6%
Observações: Possuir experiência em escritório de Contabilidade.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Silvia para o email silviavagas8@gmail.com com a sigla Assistente Fiscal no campo assunto até o
dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor (a) Administrativo
Código da vaga: v1195428
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Formação superior completa ou cursando.
Responsável pela administração geral, desenvolvendo atividades de controle de
pessoal, tesouraria, despesas, contas a pagar e materiais, focando qualidade no
atendimento ao cliente e cumprimento de metas estabelecidas.
Assegurar que todos os pagamentos sejam efetuados nos prazos estipulados,
evitando prejuízos.
Controlar as vendas diárias
Manter em dia o envio das remessas bancárias
Apoio na administração das filiais da regional quando necessário
Seleção e treinamento de novos colaboradores
Treinar novos colaboradores
Vagas em diversas regiões do Brasil.
VAGAS DESTINADAS TAMBÉM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1195428/supervisor-aadministrativo#sthash.0Y5Fiven.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo

Código da vaga: v1239222
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Outubro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNÇÃO
- Acompanhar os acordos de cooperação e respectivos planos de trabalhos;
- Fazer o acompanhamento financeiro das ações do Observatório do Amanhã;

- Acompanhar as metas previstas e preencher os devidos relatórios;
- Providenciar e acompanhar as solicitações de compras e contratações de serviços;
- Solicitar e acompanhar as providências para a realização de palestras e eventos
pelo Observatório;
- Solicitar e acompanhar a infraestrutura para o receptivo de palestrantes e
convidados;
- Organizar e manter o arquivo de documentos correntes do Observatório;
- Zelar pelo equipamento sob a guarda do Observatório, solicitando seu reparo
quando necessário; - Realizar atividades administrativas diversas, conforme
demanda da área. PRÉ-REQUISITOS
Formação: Superior Completo em áreas diversas.
Experiência: Em produção e secretaria de eventos.
Habilidades e Conhecimentos:
Organização e iniciativa. Será um diferencial, ter inglês avançado/fluente.
CONDIÇÕES CONTRATUAIS
- 40h semanais
- Salário compatível com o mercado + VT, VR ou VA (R$21,00 por dia) e Plano de
Saúde. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1239222/assistenteadministrativo#sthash.xUX94ZuS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1239342
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Outubro de 2015
Atividades: prestar suporte e apoiar as atividades administrativas rotineiras de
escritórios de advocacia, funcionar como preposto das empresas em demanda
judiciais, encaminhar e protocolar documentos, preencher documentos padrão,
organizar o setor, manter contato com correspondentes, manter planilhas e

sistemas internos atualizados, arquivar documentos, assessorar os advogados no
desempenho de suas funções, dentre outras funções.
Requisitos: Bons conhecimentos do pacote Office e estar cursando Direito.
Local: Uniritter - Campus FAPA Horário: 8h às 18h
A empresa oferece remuneração compatível com a função, vale-transporte, valerefeição, assistência médica e auxílio educação (desconto para cursar graduação na
FADERGS ou Uniritter). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239342/assistentejuridico#sthash.ITXm4vUv.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1239559
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 15 de Outubro 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, grupo Multinacional do segmento de Educação busca de um Gerente
de Planejamento Financeiro que será responsável por:
- Estruturar, elaborar e analisar o planejamento financeiro e Budget anual;
- Gerenciar a área de Planejamento Financeiro da empresa;
- Apresentar as principais variações no resultado mensal em relação ao Forecast
mediante aos fechamentos;
- Definição e acompanhamento de investimentos para curto, médio e longo prazo;
- Desenvolvimento de procedimentos para controles internos;
- Apresentação de relatórios financeiros e gerenciais a diretoria e envio de reports
mensais a Matriz, com base na estruturação dos resultados dos negócios;
Pré-requisitos:
- Inglês Avançado/Fluente;
Localização do escritório:- São Paulo - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239559/gerente-de-planejamentofinanceiro#sthash.qki5SoB7.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor de Processos Sr
Código da vaga: v1239612
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 15 de Outubro de 2015
O Profissional será responsável por:
Garantir o cumprimento de controles e procedimentos internos de acordo com as
políticas da empresa;
Realizar auditoria e trabalhos preventivos nos processos de pagamentos e reportar
as incidência identificadas;
Definir padrões e procedimentos para a conduta de execução de seus trabalhos;
Geração de relatórios no SAP para elaborar relatórios gerenciais e apresentações;
Garantir o cumprimento de controles e procedimentos internos de acordo com as
políticas da empresa;

Realizar auditoria e trabalhos preventivos
Definir padrões e procedimentos para a conduta de execução de seus trabalhos;
Atuar na liberação de documentos de pagamentos no SAP;
Revisão de processos internos dentro do SAP para avaliação dos controles e
mitigação dos riscos no fluxo de pagamentos e na operação.
Requisitos:
Experiência de no mínimo 3 anos em auditoria interna/externa.
Conhecimentos em processos financeiros, contas a pagar e compras. Imprescindível
conhecimentos de SAP e tabelas SAP.
Espanhol (intermediario) - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239612/auditor-de-processossr#sthash.Hsyjqfks.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Contabilidade
Código da vaga: v1239352
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
ATUAÇÃO
Gestão das atividades contábeis e fiscais da empresa. Participação em projetos das
áreas Tributária e Análise de Investimentos.
FORMAÇÃO EDUCACIONAL
Formação em Contabilidade com CRC ativo.
Pós-Graduação (desejável).
CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Contabilidade (Lei 11.638 e CPC´s), Fiscal e Tributário (RTT) e Financeiro.
Conhecimento de Normas e Procedimentos (SOX, etc).
Análise de contas Patrimoniais e de Resultado;
Elaboração de Relatórios Contábeis de acordo com as Normas Contábeis Brasileiras
(Fluxo, DRE, DVA, Mutação do PL e abertura das contas patrimoniais), DIPJ;
Consolidação de Balanço;

Balanço e relatórios para apresentação aos sócios e ao mercado;
Bons conhecimentos de Impostos (Diretos e Indiretos);
SPED Contábil e Fiscal/Social; Conhecimentos de IFRS e USGAAP.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresas de capital aberto. Liderança de equipe.
Atuação em empresas de auditoria (desejável).
LOCAL DE TRABALHO / OBSERVAÇÕES Piracicaba/SP. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239352/lider-decontabilidade#sthash.p0PviIY5.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria PL
Código da vaga: v1236120
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 08 de Outubro de 2015
Requisitos:
> Superior completo (Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, Engenharias
ou áreas afins);
> Pacote Office intermediário;
> Disponibilidade de viagens;
> Conhecimento em SAP;
> Experiência na função;
> Inglês Básico;
Principais Atividades:
> Preparação de custos industriais, análise de despesas e custos, volumes e
Budget, justificativa de custos, lançamento e fechamento de dados de produção,
acompanhamento de auditoria, controles de estoque, consumo e produção. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1236120/analista-de-controladoriapl#sthash.MCC2CQfp.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k7-3172
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62bQz

Recepcionista
Código da vaga: k1931-96
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 15/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629Iq

Advogado Pleno
Com experiencia em cível e imobiliário.
Perfil:
- Mais de 5 anos de experiencia com contencioso cível e imobiliário em geral.
- inglês fluente
Salário em aberto - favor informar a pretensão salarial. CVS SEM PRETENSÃO NÃO
SERÃO CONSIDERADOS
Contratação CLT
Benefícios: Assistências médica e odontológica (Sul América), refeitório no local,
tíquete alimentação no valor mensal de R$ 500,00 (para gastos em supermercado),
previdência privada, participação nos resultados e vale transporte.
FAVOR APENAS ENVIAR O CV SE RESIDIR EM SÃO PAULO E SE TIVER A
EXPERIENCIA COM IMOBILIÁRIO INCLUSIVE.
- Não se esqueça de mencionar tal experiencia, com detalhes, no CV. Favor
mencionar também a faculdade por onde se graduou.
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL
Os interessados devem enviar o CV para o e-mail rhhumanos13@rocketmail.com
mencionando o código ADV SP no assunto.

Recepcionista Bilíngue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Para empresa do segmento de hotelaria.
Local: Nova Lima
Horário: Regime de escala 6x1 (Horários alternados em 03 turnos)
Salário: R$1.200,00
Benefícios: Vale alimentação + Vale transporte + Plano de saúde + Plano

Odontológico.
Atividades: Irá cobrir folga dos demais recepcionistas em escala de trabalho de
6x1, horário e local de trabalho alternados.
As funções a serem desempenhadas são:
Atendimento aos clientes (presencial ou via telefone);
Fazer check in e check out;
Arquivar documentos;
Auditoria (conferir as vendas do hotel e confeccionar relatórios);
Verificar e solucionar as solicitações dos hóspedes.
Escolaridade: Ensino superior completo
Experiências Necessárias: Desejável experiência como recepcionista bilíngue;
Imprescindível que tenha fluência em inglês e conhecimentos em informática.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/recepcionista-bilingue-197823.aspx

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante Coco Bambu está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Com experiência
Requisitos: Com experiência
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thales e Ivan para
o e-mail rh.campinas@cocobambu.com com a sigla Assist Financeiro no campo
assunto até o dia 21/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Recepcionista Líder
Empresa: Grupo Lello
Realizará liderança da equipe de recepção. Prezar pelo bom atendimento telefônico,
presencial e por e-mail. Controle de qualidade do atendimento, postura e
vestimenta. Realizar também cobertura de ausências e férias em todas as filiais.
Deverá ter disponibilidade para cobrir férias em todas as regiões de São Paulo
(Norte, Sul, Leste, Oeste e Santo André).
Remuneração: R$ 1.500,00

Benefícios: Assistência Médica, Convênio farmácia, Seguro de vida em grupo, Valerefeição, Vale-transporte.
Horário de trabalho: Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, das 8h30
às 19h00 e aos sábados das 09h às 17h. São 44 horas semanais e o horário de
trabalho dependerá da filial de cobertura.
Interessadas devem mandar cv no e-mail: rh@lello.com.br com o assunto
“Recepcionista Líder”.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte no setor de transporte está com 1 vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Cadastro em sistema e auxílio a todos os departamentos.
Requisitos: - Pró ativa; - Dinâmica; - Organizada; - Responsável; - Pretensão de
estudos na área Administrativa; - Sexo feminino; - Necessário morar em Valinhos.
Salário: R$ 900,00
Benefícios: V.T., V.R. e Cesta Básica.
Observações: Horários: Revezamento semanal das 07:30 às 17:00 e 09:30 às
19:00 (segunda a sexta feira) e das 08:00 às 12:00 (todos os sábados).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Flávia para o email selecaocurriculodp@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Administrativo/Faturamento.
Empresa localizada no bairro da Freguesia (Jacarepaguá) contrata:
-Faturamento de notas fiscais;
-Cancelamento de notas fiscais;
-Emissão de boletos;
-Baixa de canhotos
-Realizar atendimento a Vendedores e Representantes;
Entre outras atividades.
Necessário possuir experiência na FUNÇÃO e conhecimentos fiscais.
A empresa oferece salário de acordo com o mercado e pacote de benefícios

Atraente
Os interessados e dentro do perfil, favor encaminhar currículo para
psicologa@bioassist.com.br com pretensão
salarial.

ASSISTENTE ADM. BILÍNGUE - RIO DE JANEIRO
Empresa na zona sul do Rio de Janeiro contrata Assistente Adm. Bilíngue para um
projeto de aproximadamente 30 meses.
ATENÇÃO: Trata-se de um projeto de aproximadamente 30 meses.
POR FAVOR, APENAS ENVIE O CV SE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO
Perfil:
- podem ser homens ou mulheres
- Inglês fluente e espanhol avançado ou fluente
- experiencia na área administrativa, de secretariado, controle de agenda, de
despesas, pedidos de reembolso, habilidade com contabilidade é bem vinda.
- Deve ter bastante habilidade com informática, ser usuário frequente de internet e
saber fazer upload de arquivos em portais, por exemplo.
Salário de R$ 3.500,00 e benefícios: de plano de saúde, refeitório e VT.
Contratação CLT
Trabalha de segunda a sexta em horário comercial.
Os interessados devem enviar o CV para o e-mail recrutarerio@yahoo.com.br
mencionando o código ASS. PROJ no assunto do e-mail.
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL.
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL

Auxiliar Administrativo,

Para fazer parte de sua equipe no Rio de Janeiro:
Perfil da vaga;
- Ensino médio completo;
- Necessário comprovar experiência na carteira de trabalho em atividades
administrativas;
- Será um diferencial ter experiência em atendimento ao cliente por telefone;
- Desejável Excel avançado;
- Dinamismo e compromisso com o cumprimento de padrões da empresa.
Empresa oferece:
Salário R$1.200,00;

Ticket Restaurante;
Vale Transporte;
Plano de Saúde e Plano Odontológico;
Se você deseja fazer da nossa Empresa envie seu currículo para rh@rpsfood.com.br
coloque no assunto Auxiliar Administrativo - Ramos.

ASSISTENTE FISCAL
FORMAÇÃO:
- Nível Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis ou áreas afins
- Desejável Curso Técnico em Contabilidade
*Residir em Niterói ou São Gonçalo
CONHECIMENTO E VIVÊNCIA NECESSÁRIA:
Classificação e lançamentos contábeis;
conciliação de contas, análise contábil;
cálculo do IRPJ/CSLL pelo lucro presumido;
Simples Nacional;
Apuração do PIS, COFINS, ISS, ICMS, IR e Contribuição social;
Retenção de Impostos;
Substituição Tributária;
Emissão de Notas Fiscais (Nota Fiscal Eletrônica).
- Oferecemos: Salário (enviar pretensão salarial) + VT + VA
- Horário: 08:30 às 18:00 (1h30min de almoço), segunda a sexta-feira.
- Local de trabalho: Centro de Niterói
Interessados, que estiverem no perfil da vaga, deve enviar currículo com pretensão
salarial para vagas.cashconsultoria@gmail.com.

ASSIST. CONTAS A PAGAR/RECEBER / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 2
VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com 2 vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA
DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como Assistente de Contas a Pagar e Receber em
indústria.
Requisitos: Experiência na área financeira (contas a pagar e receber), e área
administrativa em geral; possuir formação em contábeis, administração ou áreas
afins; 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 CPR no campo assunto até o dia 28/09/2015.
Veja outras vagas de Assist. Contas a Pagar/Receber no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k3242-7
Ramo da empresa: Esportes - Academias e Condicionamento Físico
Cidade: Rio De Janeiro/RJ
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 12/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KyrVPG

Secretário (a) Bilíngue
Código da vaga: k67-122
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 27/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KnGHoZ

Encarregado Fiscal
Para a cidade de Niterói / RJ

Segmento: contabilidade
Requisitos:
Ensino superior em ciências contábeis completo.
É necessário ter experiência de 3 anos no setor fiscal.
Deve saber utilizar o sistema Alterdata.
É necessário residir próximo ao município.
Atribuições: será responsável pelo setor fiscal da empresa
Horário: 08:00 as 18:00 – segunda a sexta-feira
A empresa oferece:
Salário: R$ 3. 000,00
Benefícios: vt + ticket alimentação + plano de saúde Unimed + plano odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/encarregado-fiscal-219419.aspx·.

Assistente Administrativo
Para a cidade de Duque de Caxias / RJ
Requisitos:
Cursando: pedagogia, psicologia, gestão de rh ou administração.
Pacote Office intermediário.
Atividades:
Experiência em toda rotina de departamento de pessoal admissão, demissão,
fechamento de folha, férias, rescisão, homologação, orçamentos, compras de
material, atendimento telefônico, pagamento de boletos bancários, prestação de
contas.
Horário: 2ª à 6ªfeira - 09h às 18h
A empresa oferece:
Salário a combinar
Benefícios: vt + vr
Contratação clt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assistenteadministrativo-219415.aspx··.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar na conferência e arquivamento de documentos de
funcionários. Admissão e rescisão. Inclusão e exclusão de benefícios. Cálculo de

Pagamentos feria 13ª salários, horas extras, dentre outras rotinas de departamento
de pessoal.
Requisitos: Experiencia na função, conhecimento em rotinas administrativas,
pacote Office, estar cursando Administração, ou Gestão de Recursos Humanos será
um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Vaga feminina, enviar pretensão salarial, currículos no corpo do email.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.viaforte@yahoo.com com a sigla Auxiliar de DP no campo assunto até o dia
05/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de DP
Atividades:
Irá trabalhar diretamente com os benefícios da empresa.
Compra inclusão e exclusão de VT, VR e VA.
Efetuará o controle dos fornecedores de quentinhas das obras.
Exigências:
Ter experiência comprovada em departamento de pessoal.
Experiência com o site da Fetranspor e site da Ticket.
Experiência com Excel (terá teste pratico).
Benefícios:
R$ 1.050,00
Vale Refeição ou Alimentação R$ 15,00 (diário)
VT
Convênios com faculdades, farmácia e SESI.
Horário de Trabalho: 08:00 as 18:00 (Segunda a Sexta)

Interessadas e com experiência comprovada comparecer na Rua da Conceição 105,
sl 1401, Centro, RJ, munidas de currículo atualizado.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de fabricação de produtos de Panificação Industrial está com 1
vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.

Responsabilidades: Rotinas administrativas como: emissão de DANFES (Nota Fiscal
Eletrônica Serviço), Emitir PIN, Substituição Tributária, Apuração e Recolhimento de
GUIA GNRE, Faturamento, Atendimento ao Cliente, Atendimento Telefônico e com
Redes Sociais, Conhecimento com Departamento De Pessoal, dentre outras
atividades pertinentes a função.
Requisitos: Dinâmico, boa dicção, conhecimento em Pacote Office, experiência
comprovada na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Desjejum, Cesta Básica, Vale Transporte.
Observações: Horário de trabalho: Administrativo, Residir: em Vinhedo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lorena para o email selecaoerecrutamento@gsibrasil.com com a sigla Aux. ADM no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FISCAL
FORMAÇÃO:
- Nível Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis ou áreas afins
- Desejável Curso Técnico em Contabilidade
*Residir em Niterói ou São Gonçalo
CONHECIMENTO E VIVÊNCIA NECESSÁRIA:
Classificação e lançamentos contábeis;
conciliação de contas, análise contábil;
cálculo do IRPJ/CSLL pelo lucro presumido;
Simples Nacional;
Apuração do PIS, COFINS, ISS, ICMS, IR e Contribuição social;
Retenção de Impostos;

Substituição Tributária;
Emissão de Notas Fiscais (Nota Fiscal Eletrônica).
- Oferecemos: Salário (enviar pretensão salarial) + VT + VA
- Horário: 08:30 às 18:00 (1h30min de almoço), segunda a sexta-feira.
- Local de trabalho: Centro de Niterói
Interessados, que estiverem no perfil da vaga, deve enviar currículo com pretensão
salarial para vagas.cashconsultoria@gmail.com.

ADVOGADO TRABALHISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA CONTRATA PARA INÍCIO IMEDIATO ADVOGADO NA
ÁREA TRABALHISTA está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: -PRAZOS -AUDIÊNCIAS-ELABORAÇÃO DE PEÇAS HORÁRIO DE
TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS
Requisitos: ACIMA DE 18 ANOS IMPRENSINDIVEL CONHECIMENTO ACIMA DE 5
ANOS DE ADVOCACIA, ÁREA TRABALHISTA COMPROVADO EM CARTEIRA DE
TRABALHO. QUE POSSUA LOCOMOÇÃO PRÓPRIA. QUE TENHA DISPONIBILIDADE
DE VIAGENS SE FOR PRECISO
Salário: a combinar
Benefícios: BENEFICIOS SERÃO DITOS NA ENTREVISTA
Observações: SÓ SERÃO ACEITOS CURRÍCULOS COM EXPERIENCIA ACIMA DE 5
ANOS NA ÁREA DE ADVOGACIA!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LARISSA RH para
o e-mail adv201521@outlook.com com a sigla no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de ADVOGADO TRABALHISTA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1242765
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
RESPONSABILIDADES:
Atuará na elaboração e obtenção de subsídios necessários para promover a defesa
da Companhia, participando na elaboração e revisão das peças processuais e
participando em audiências cíveis e trabalhistas na qualidade de preposto.

Atuará como responsável pela elaboração de resposta de ofícios e notificações
extrajudiciais e respostas de ouvidorias concernente reclamações efetuadas contra
a Companhia.
REQUISITOS:
- Cursando o 4°/5° ano de direito
- Inglês Avançado/Fluente
- Conhecimento no pacote Office;
BENEFÍCIOS:
- Assistência Médica e Odontológica;
- Seguro de Vida;
- Vale Alimentação e Refeição;
- Vale Transporte;

- Auxílio Creche;
- Vale Cultua;
- Participação nos Lucros;
LOCAL DE TRABALHO: Barra Funda – São Paulo - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242765/assistentejuridico#sthash.xTpSpAXR.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Jurídico (Temporário)
Código da vaga: v1242751
Nível hierárquico: Estágio
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 21 de Outubro de 2015
Requisitos:
Formado ou Cursando Direito Inglês Avançado
Atividades:
- Processos Trabalhistas;
- Provisões de processos trabalhistas;
- Separação de documentos para processos trabalhistas;
- Negociações coletivas;
- Audiências trabalhistas.
Oferecemos: Salário R$ 2.588,00.
Refeitório no local Vale Transporte, Assistência Médica. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242751/auxiliar-juridicotemporario#sthash.dmRnYzxR.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Núcleo de Acordos
Código da vaga: v1242532
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Perfil:
- Superior Completo em Direito com OAB RJ;
- Experiência em contencioso de volume cível;
- Experiência em celebração de acordos e encerramentos de processos;

- Desejável experiência com Seguros de Plano de Saúde;
- Necessária habilidade com negociação.
Atribuições:
- Elaboração de minutas;
- Acompanhamento processual;
- Atualização de sistema;
- Elaboração de formulários.
Remuneração:
Distribuição de lucros média R$1.800,00 + Ajuda de custo.
Horário:
Comercial.
Local:
Centro/RJ.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1242532/advogado-nucleo-deacordos#sthash.yaLEvAUN.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1242811
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Salvador / BA / BR
Data de expiração: 21 de Outubro de 2015
Empresa Nacional ramo de Mineração
Será responsável pelo processo contábil e financeiro no Start Up das operações
Administrativas, e pelo desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão
ERP
.............- Conhecimento Sênior em Finanças
.- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Contas a pagar/Receber

- Conhecimento em fechamento Contábil
- Experiência em rotina Administrativa e contratação de Serviços. Superior
Completo
- Administração
- Ciência Contábeis/Econômicas
– Economia – Direito. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242811/gerente-administrativofinanceiro#sthash.rpz5Qblj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo de Recursos Humanos - Fortaleza (CE)
Código da vaga: v1242416
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
Atividades:
• Auxílio nas atividades da área administrativa financeira (contas a pagar,
lançamento de notas fiscais, xérox e organização de materiais do site);
• Auxílio no departamento de recursos humanos (recrutamento e seleção,
treinamento e atendimento pessoal).
Requisitos:
• Formação: ensino superior cursando ou completo em Administração de Empresas,
Recursos Humanos ou áreas relacionadas;
• Informática: bons conhecimentos no pacote Office;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: experiência na área administrativa e com
recrutamento e seleção.
Informações Adicionais:
• Salário: R$2.592,00;
• Benefícios: vale transporte e vale refeição;
• Horário: de segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30;
• Local de trabalho: Fortaleza - Ceará;
• Modalidade contratual: temporário (de 6 à 7 meses, para cobrir licença
maternidade e férias);
• Outros: disponibilidade para início imediato. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242416/analista-administrativo-de-recursoshumanos-fortaleza-ce#sthash.nfLyn7Aa.dpuf
www.vagas.com.br

Secretária Bilíngue - Temporária

Código da vaga: v1242418
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
Atividades:
• Assessorar seis gerentes e um diretor (controle de agenda e reuniões, tradução
de materiais, organização de eventos e viagens);
• Rotinas administrativas (arquivo, controle de correspondência, reembolsos,
pagamentos e controle de e-mails);
• Auxílio ao departamento de Recursos Humanos.

Requisitos:
• Formação: curso técnico completo ou superior em Secretariado;
• Informática: bons conhecimentos no pacote Office;
• Idiomas: inglês avançado a fluente;
• Experiência/Conhecimentos: experiência como secretária bilíngue.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte e vale refeição;
• Horário: de segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30;
• Local de trabalho: Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: temporário (6 meses, para cobrir licença maternidade,
com possibilidade de efetivação);
• Outros: disponibilidade para início imediato. Ter registro SRTE. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242418/secretaria-bilinguetemporaria#sthash.GJhzNqPE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria II
Código da vaga: v1227217
Nível hierárquico: Pleno
Local: Eunápolis / BA / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 21 de Outubro de 2015
Principais atividades:
Analisar custos de manutenção e orçamento operacional de manutenção;
Acompanhar com análise os custos internos do contrato;
Analisar resultados econômico-financeiros do contrato;
Manter os indicadores de desempenho técnica da área;
Atividades de natureza de Controle Interno (patrimônio, ativo fixo, etc).
Requisitos:

Vivência com processos administrativos em geral (Controladoria, Financeiro,
Contabilidade, Auditoria, etc);
Experiência com Controladoria no segmento Industrial;
Formação em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, etc;
Especialização nas áreas correlatas (Controladoria, Auditoria, etc) será um
diferencial; MS Excel e MS Word avançados;
SAP; Inglês técnico;
Imprescindível residir na região de Eunápolis/BA.
Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Assistência médica e odontológica;
Previdência privada;

Vale refeição;
Cartão farmácia;
Vale transporte;
Oportunidade de carreira.
*As oportunidades em nossa empresa também são destinadas a pessoas com
deficiência!* - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1227217/analistade-controladoria-ii#sthash.pyI3EqMq.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Controladoria
Código da vaga: v1241180
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 17 de Outubro de 2015
Pre- Requisitos:
-Graduação completa
-Pacote Office avançado
-Inglês Intermediário
Atividades:
-Responsável pelo fechamento mensal do balanço, análise das contas patrimoniais
e de resultado.
-Garantir a execução dos processos da controladoria gestão e controle das
atividades de fechamento gerencial, visando cumprir os prazos estabelecidos,
atendendo as políticas e regras contábeis da companhia.
-Realizar e revisar análises de contas patrimoniais, resultado inclusive folha de
pagamento, estoques e impostos diretos.
-Contribuir para o desenvolvimento da equipe, passando conhecimento para outros
colaboradores mais Juniors, assegurando boa comunicação, integração, motivação
da equipe e a otimização de sua desempenho através de boa formalização e

documentação de informações, alcançando desta forma o cumprimento dos
objetivos.
-Assegurar a correta execução do fechamento contábil , mensal e anual.
-Realizar a gestão do atendimento a auditoria externa, sendo necessário
conhecimento de IFRS e da Lei 12.973 para prováveis debates e esclarecimentos.
-Participação ativa em projetos curtos, tais como, inventários, incorporações e
implementação e revisão de políticas contábeis , dentre outros. Salário negociável.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1241180/especialista-decontroladoria#sthash.pB0EFzau.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade
Código da vaga: v1242602
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Este profissional terá como principais responsabilidades na área contábil:
* Preparar as peças contábeis de fechamento de balanço
* Conciliar e analisar contas contábeis (resultados e patrimoniais)
* Realizar análises de variações
* Preparar as obrigações acessórias
* Acompanhar as auditorias
* Orientar tecnicamente, quando necessário, os analistas e assistentes Superior
Completo em Contabilidade CRC obrigatório
Conhecimentos:
* Normas Internacionais de Contabilidade
* Matemática Financeira
* Sistemas ERP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1242602/analista-decontabilidade#sthash.dzBlgiZr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1243105
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Serra / ES / BR
Aqui cada pessoa tem a possibilidade de fazer a diferença.

Desde os fornecedores, aqueles que vendem nossos produtos até os produtores,
aqueles que os fabricam, e finalmente aos nossos parceiros de negócio que apoiam
os fornecedores e produtores, todos temos uma missão crítica. E você nos ajudará
executando o seguinte papel:
Lançamentos diversos no ERP SAP (requisições, contas a pagar e caixa pequeno);
Assegurar que todos os relatórios e registros contábeis sejam feitos de acordo com
o princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das
normas e procedimentos estabelecidos pela empresa; Analisar as informações
contábeis e preparar relatórios; lançar os tributos nas suas respectivas contas e
assegurar o recolhimento conforme a lei; atender e acompanhar os trabalhos da
auditoria interna e externa; processar os documentos legais contábeis; participar
dos projetos de implantação e atualização de sistemas contábeis; dar suporte
financeiro às demais áreas da empresa. Formação: Superior em Contabilidade ou
áreas afins Experiência: Financeiro/Contabilidade Desejável: Conhecimentos de ERP

SAP e Legislação Contábil Idioma: Inglês intermediário - desejável Ferramentas:
Pacote Office a nível avançado - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243105/analistafinanceiro#sthash.oUqxZKYy.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Fiscal e de Contabilidade
Código da vaga: v1241983
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 18 de Outubro de 2015
Requisitos Necessários para a Oportunidade:
- Ter atuado como gerente nas áreas fiscais e contábeis.
- Conhecer sistema integrado.
- Formação em Contabilidade.
- Conhecimentos das áreas de custos, tributária, faturamento e administração de
pessoal.
- Experiência em Gestão de Pessoas.
- Reporte direto ao Diretor Financeiro.
Para essa vaga oferecemos:- Salário (CLT);
- Bônus (de acordo com as metas);
- Benefícios; - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1241983/gerentefiscal-e-de-contabilidade#sthash.f8qrbf02.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico em Rio de Janeiro
Descrição:
Analista Jurídico
1
Jurídica
Local: ilha do governador
Porte: grande
Requisitos profissionais:
Residir na ilha do governador ou Bonsucesso;

Nível superior completo em direito com oab;
Experiência na área trabalhista/ irá trabalhar dentro do setor departamento de
pessoal, atuando inclusive com preposto;
Horário: de segunda à sexta
A empresa oferece:
Salário: em torno de R$2. 500,00.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado em São Paulo
Descrição:
Advogado
1
Jurídica
Segmento: jurídico (escritório)
Com registro na oab, para atuar nas áreas cível e tributária com experiência em
contencioso (administrativo e judicial), e que tenha disponibilidade para viagens.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Jurídico em Rio de Janeiro
Descrição:

Auxiliar Jurídico
1
Jurídica
Segmento: engenharia
Local: centro
Requisitos:
Residir próximo ao centro do rio de janeiro
A empresa oferece:
Salário a combinar.
Vale transporte e vale refeição
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Departamento De Pessoal em Fortaleza
Descrição:
Analista de Departamento De Pessoal
1
Administrativo
Porte: grande
Pré-requisitos:
Ensino superior completo em administração, gestão de rh ou áreas afins.
Experiência anterior na função.
Conhecimento pleno em folha de pagamento, cálculo de horas extras, férias,
admissão e rescisão.
Conhecimento em pacote Office nível intermediário.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Assistente de Folha de Pagamento em Belo Horizonte
Assistente de Folha de Pagamento
1
Administrativo
Salário: R$2.000,00
Horário: Segunda a sexta-feira 08h as 17:30
Benefícios: CESTA R$185,00 + VALE ALIMENTAÇAO R$412,00 + VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Contábil em Fortaleza
Descrição:
Analista Contábil
1
Financeiro
Segmento: indústria (confecção)
Pré- requisitos:
Superior completo em ciências contábeis.
Experiência em lançamento e conciliação contábil, obrigações acessórias estaduais,
federais e municipais, emissão de relatórios financeiros contábeis e gerenciais.

A empresa oferece:
Salário compatível com o mercado
Cesta básica
Ps e po
Alimentação
Rota
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Fiscal em Contagem
Descrição:
Analista Fiscal
1
Financeiro
Horário: Segunda a Sexta de 08:00 ás 17:00.
Salário: R$2.000,00
Benefícios: vale transporte/vale refeição.
Atividades a serem desenvolvidas: Realizar emissão de notas fiscais, análise fiscal,
conciliação bancária e faturamento
Experiências necessárias:
02 anos de experiência na função, no ramo de indústria alimentícia, com
conhecimento fiscal.
Formação acadêmica: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou
Administração de Empresas ou em curso
Contrato de trabalho: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Contábil em Porto Alegre
Descrição:
Assistente Contábil
1
Financeiro
Local: vila jardim
Escolaridade: técnico em contabilidade em andamento ou completo.
Atividades: lançamentos contábeis e fiscais, balancetes, conciliações, fechamentos

Contábeis e provisões.
A empresa oferece:
Salário entre R$ 1. 200,00 e R$ 1. 500,00
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista / Auxiliar Contábil - Fiscal em Lorena
Descrição:
Analista / Auxiliar Contábil - Fiscal
1
Financeiro
Empresa parceira do Caderno Nacional, localizada na região de Lorena, contrata
profissional com o perfil abaixo.
Salário a combinar
Beneficios: Cesta Básica, Alimentação, Plano de saúde com desconto de R$ 87,45,
Seguro de Vida, Não temos transporte;
Conhecimentos em: CFOP de entrada, saída, transferências, devolução, emissão de
NF, Recebimento de NF, Planilhas em Excel;
Com Experiência
Residir na região do Vale do Paraíba. Os interessados na oportunidade deverão
encaminhar currículo para o e-mail vagas2015@cadernonacional.com.br,
mencionando o código "00025 - Analista / Auxiliar Contábil - fiscal"
www.cadernonacional.com.br

Encarregado Fiscal em Niterói

Descrição:
Encarregado Fiscal
1
Financeiro
Segmento: contabilidade
Requisitos:
Superior em ciências contábeis completo
É necessário ter experiência de 3 anos no setor fiscal
Deve saber utilizar o sistema Alterdata.
É necessário residir próximo ao município.
Atribuições: será responsável pelo setor fiscal da empresa
Horário: 08:00 as 18:00 ? Segunda a sexta-feira

A empresa oferece:
Salário: R$3. 000,00
Benefícios: vt + tíquete alimentação + plano de saúde Unimed + plano
odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ADVOGADO CONTENCIOSO CÍVEL SÊNIOR
Informações
· Reportar-se ao Coordenador da área Cível nas atividades de:
O Atuação na área Cível no Contencioso Estratégico;
O Atuação com processos de maior complexidade;
O Condução de processos e prazos complexos, realizando atividades como:
reuniões com clientes para definição de estratégias, elaboração de petições, peças
processuais, recursos, manifestações entre outros necessários.
Requisitos
· Formação em Direito;
· Pós-Graduação em Processo Civil;
· Desejável estar cursando ou ter concluído segunda pós-graduação.
· Necessário ter conhecimentos avançados de Word e Excel.
· Necessária fluência em inglês e desejável conhecimento em segundo idioma
estrangeiro.
Adicionais
· Carga de trabalho: 2ª a 6ª das 09h00 às 18h00.
· Local de trabalho: São Paulo / Jardim Paulista / Av. Nove de Julho.
· Remuneração: Salário, PLR , seguro de vida, assistência médica, auxilio refeição,
auxílio transporte ou estacionamento, incentivo educação, bônus por indicação de
clientes, reembolso celular e OAB.

Enviar currículo com Pretensão Salarial para: aline.silva@lbzadvocacia.com.br até
05.10.2015 com título ADV CIVEL SR.

ENCARREGADO DE CUSTOS – PARA HOTEIS SITUADOS NAS VILAS
OLIMPICAS
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ATIVIDADES: CONTROLAR OS CUSTOS, ANALISANDO E VERIFICANDO AS NOTAS
FISCAIS, ANALISAR E REVER REQUISIÇÕES, CONFERIR O RECEBIMENTO DO
MATERIAL, ACOMPANHAR QUALQUER PROCESSO ORIGINADO NO ALMOXARIFADO,

EXAMINAR TODAS AS NOTAS FISCAIS COMPARANDO OS PREÇOS COTADOS COM
OS APRESENTADOS NAS NOTAS FISCAIS, ENTENDER E PARTICIPAR ATIVAMENTE
DOS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA DA VILA OLÍMPICA,
MANTER EM DIA OS PERCENTUAIS DE CUSTOS E OS RELATÓRIOS QUE VENHAM A
SER SOLICITADOS, PREPARA RELATÓRIOS, SUPERVISIONAR INVENTÁRIOS
SALÁRIO: R$4.500,00
BENEFICIOS: VALE TRANSPORTE – VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA
OS CANDIDATOS NO PERFIL ACIMA DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
rio2016@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ENCARREGADO DE CUSTOS RIO 2016

Analista de Recursos Humanos.
Atividades:
O profissional atuará na área de Desenvolvimento Organizacional, com
atividades ligadas a remuneração, análise de movimentação de pessoal,
acompanhamento de quadro de pessoal, relatórios gerenciais, apuração e
alimentação de indicadores, pesquisa de clima e projetos ligados a avaliação e
desempenho.
Os requisitos são:
Vivência na área de desenvolvimento organizacional, com foco em cargos e
salários;
Tenham atuado com seleção, educação corporativa e administração de pessoal;
Que tenham conhecimentos avançados de Excel;
Que tenham conhecimentos em sistemas ERP. Desejável conhecimentos no
sistema Sênior;
Superior completo. Desejável especialização na área.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Horário: Segunda à Sexta – 09 às 18h

Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br, colocando no assunto Analista de Recursos
Humanos.

Assistente de Recursos Humanos
Empresa multinacional, multi- especialista em Materiais para Construção, contrata
Assistente de Recursos Humanos, com as seguintes atribuições:
Executar os processos referentes à administração de pessoal (admissão,
integração, inclusão/exclusão de benefícios, ponto eletrônico, férias e demissão) e
processo seletivo; Prestar atendimento aos funcionários, esclarecendo possíveis

dúvidas; participação como preposto em audiências, se necessário; apoio aos
gestores de loja na gestão dos funcionários, entre outras atividades
administrativas.
Necessário conhecimentos prévios nas atividades a serem executadas.
Imprescindível residir ou ter fácil acesso á São Carlos – SP.Superior Completo ou
Cursando em áreas correlatas.
Horário Comercial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Interessados enviar currículo para bonifacio.natalia@yahoo.com.br, especificando
no campo assunto o título da vaga.
Currículos fora do perfil, não serão avaliados.

Auxiliar Administrativo / Financeiro
Para a cidade de Niterói / RJ
Requisitos:
Requisitos:
Acima de 25 anos Acima de 25 anos
Desejável ensino superior completo ou cursando administração Desejável ensino
superior completo ou cursando administração
Precisa de experiência profissional comprovada na área de no mínimo um ano
Precisa de experiência profissional comprovada na área de no mínimo um ano
Conhecimentos do pacote Office Conhecimentos do pacote Office
Necessário possuir experiência em: folha de pagamento, pagamento a
fornecedores, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, NFs Necessário possuir
experiência em: folha de pagamento, pagamento a fornecedores, fluxo de caixa,
contas a pagar e receber, NFs
Conhecer de preferencia sistema de cobrança syscom Conhecer de preferencia
sistema de cobrança syscom

Excell intermediário Excell intermediário
Residir no município Residir no município
Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira- 9h às 18h Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira- 9h
às 18h
A empresa oferece: A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 200,00 + vt+ vr R$15,00+ ps co-participativo Salário: R$ 1. 200,00
+ vt+ vr R$15,00+ ps co-participativo
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado. Os
interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliaradministrativo-financeiro-219837.aspx

ASSISTENTE DE FATURAMENTO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DISTRIBUIDORA está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Ter atuado na função. Conhecer tributação fiscal E
ACOSTUMADA COM GRANDE VOLUME DE FATURAS. ROTEIRIZAÇÃO - em sistema
ERP roteirização de rotas de veículos
Requisitos: Pacote Office, Internet, Excel: Conhecimentos Sólidos E-mail, Outlook,
Skype. Comunicativo, boa dicção. Noções de emissão de nota fiscal, Conhecer
tributação fiscal OTIMA EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Salário: a combinar
Benefícios: COMBINAR
Observações: MORAR EM INDAIATUBA E SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO
CONTÁBIL OU ADM.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de REGINA para o email REGINA@WORKCELL.COM.BR com a sigla FATURAMENTO no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE FATURAMENTO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR DEPTO PESSOAL / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Especial e Consultoria em RH está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA /
SP.
Responsabilidades: ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FÉRIAS, FOLHA DE
PAGAMENTO, RESCISÃO, E ETC. ATENDIMENTO AO CLIENTE (E-MAIL, FONE, E
RECEPÇÃO)
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DESEJÁVEL CURSO
TÉCNICO EM DEPTO PESSOAL, BOM USO DO EXCEL, WORD (DOMÍNIO),

ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS , BOM
RACIOCÍNIO LÓGICO. PERFIL DINÂMICO, PRÓ-ATIVO, QUE SEJA ORGANIZADO,
RESPONSÁVEL, E SAIBA TRABALHAR EM EQUIPE E SOB PRESSÃO.
Salário: R$ 905,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, SEGURO DE
VIDA E CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
Observações: RESIDIR EM HORTOLÂNDIA. ENVIAR CV NO CORPO DO E-MAIL.
**NÃO ENVIAR CV FORA DO PERFIL. HORÁRIO DE TRABALHO - DE SEGUNDA À
SEXTA DAS 8:00 ÀS 18:00 H.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Letícia para o email leticiarecrutamento@gmail.com com a sigla DP PESSOAL no campo assunto
até o dia 01/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR – PARA HOTEL SITUADOS NAS VILAS
OLIMPICAS
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ATIVIDADES: PREVENIR O CONTROLLER DE QUALQUER FATO QUE IMPACTE NA
PROGRAMAÇÃO DAS CONTAS A PAGAR, TRABALHAR EM CONFORMIDADE COM AS
LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS EM VIGOR,
TRABALHAR COM CONFORMIDADE COM AS LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS,
ESTADUAIS E FEDERAIS EM VIGOR, CERTIFICAR-SE QUE AS APROVAÇÕES E
ASSINATURAS FATURAS ESTEJAM DE ACORDO COM A NORMA, EFETUAR O
PAGAMENTO DAS FATURAS, REALIZAR AUDITORIAS DE NOTAS FISCAIS,
CONFERIR NOTAS FISCAIS, RESUMO DO CONTAS A PAGAR
SALÁRIO: R$2.750,00
BENEFICIOS: VALE TRANSPORTE – VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA
OS CANDIDATOS NO PERFIL ACIMA DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
rio2016@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR RIO
2016

ANALISTA CONTÁBIL / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Indústria Multinacional, líder de mercado. Está com 1 vaga(s) em aberto para
JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: - Responsável pelo plano de contas (importação, fornecedores,
estoque); Conciliação e classificação contábil.

Requisitos: - Formação em Ciências Contábeis. - Domínio da rotina contábil. - Excel
avançado. - Conhecimento em Microsiga/SAP. - Desejável inglês avançado.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica + Estacionamento ou Vale Transporte + Vale
Refeição + Seguro de Vida + Previdência Privada + Participação nos Lucros +
Auxílio Idioma.
Observações: Encaminhar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jaqueline@evolute.net.br com a sigla CONTABIL no campo assunto até o dia
02/10/2015.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CUSTOS PLENO / SÊNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria têxtil nacional de tecidos para decoração, fundada em 1961, atuando
tanto no mercado nacional como internacional está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Análise de movimentação e valorização dos estoques,
conciliação de estoque, análise de orçamentos, variações de custo, conhecimento
de custo padrão / absorção / abc, propor melhorias no processo ligados a custo
com o objetivo de aprimorar o controle, conferir o input de dados para garantir a
integridade das informações de custos, conciliação e calcular custos reais de
materiais, formação de preço de venda de produtos, classificação de natureza e
aplicação dos gastos, conhecimento na legislação contábil e gerencial com
referência à custo, etc.
Requisitos: Imprescindível experiência nas funções descritas e em indústria,
preferencialmente têxtil. Ensino Superior Completo. Residir em Campinas/SP. Excel
avançado e facilidade com sistemas ERP.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e/ou estacionamento na empresa, café da manhã,
refeição no local, assistência médica (somente funcionário) e odontológica
(funcionário e dependentes), convênio farmácia, seguro de vida.
Observações: Ter disponibilidade para início imediato. Enviar currículos no corpo do
e-mail, mencionando último salário e pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bianca para o email curriculo@fiama.com.br com a sigla Custos no campo assunto até o dia
28/09/2015.
Veja outras vagas de Analista Custos Pleno / Sênior no Emprega Campinas. São
100% grátis! /p>

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
CONFECÇÃO DE MODA FITNESS,COM LOJA PRÓPRIA, LOCALIZADA NA REGIÃO DA
AV. ÂNGELO SIMÕES. Está com 1 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: PARA TRABALHAR JUNTO COM CONTABILIDADE EXTERNA,
EXECUTANDO TODA A ROTINA ADMINISTRATIVA, FISCAL E PESSOAL.
Requisitos: bons conhecimentos de toda rotina administrativa, fiscal e pessoal.
Experiencia comprovada e formada em administração.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale transporte e cesta básica.
Observações: É FUNDAMENTAL COLOCAR NO CORPO DO E-MAIL: NOME
COMPLETO, FORMAÇÃO,ULTIMA EMPREGO COM DATA DE ENTRADA E
SAÍDA.ENDEREÇO (CASO NÃO TENHA ESTES DADOS O ANEXO NÃO SERÁ ABERTO)
É IMPORTANTE RESIDIR NA REGIÃO DA PONTE PRETA.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SELEÇÃO para o
e-mail selecao@reporto.com.br com a sigla ADM.SEL.9.15 no campo assunto até o
dia 02/10/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos está com 1 vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar em todas as funções do administrativo Serviços
bancários Atendimento ao público via telefone e pessoalmente Cotação de
orçamentos
Requisitos: Conhecimento em informática (pacote Office), ensino médio completo
ou cursando, acima de 18 anos, sexo feminino, ter boa comunicação, ser
responsável e organizada.
Salário: R$ 1.071,72
Benefícios: Vale transporte sem desconto, refeição no local, cesta básica e regime
CLT
Observações: Segunda-feira à sexta-feira das 8:30 - 17:30
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Casa da Criança
para o e-mail casadacriancavalinhos@hiway.com.br com a sigla Aux Adm. No
campo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE DP - ALTERDATA

Local de trabalho: Icaraí - Niterói
Funções: Toda rotina de DP, incluindo emissão de guias e folha de pagamento.
Necessário ter conhecimento do sistema Alterdata.
Necessário: Experiência anterior na área de Departamento de pessoal
Salário: R$1.387,92
Benefícios: VT + VA
Horário: Segunda a quinta de 08h as 18h e sexta 08h as 17h
Candidatos interessados que estiverem dentro do perfil, deverão encaminhar currículo colado no corp
Do e-mail com nome da vaga no assunto para: rhnit2014@yahoo.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1205621
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro 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.TLQWa7vC.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Inglês Fluente - Berrini
Código da vaga: v1243324
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Atividades:
- Responder a questões jurídicas relevantes para os assuntos jurídicos diários.
- Coordenar com o inquérito de outro departamento.
- Prestar apoio na ação judicial, incluindo civis e trabalhistas.
- Elaborar, revisar e negociar acordos iniciadas a partir de operação diária.
- Auxiliar na formação relevante para o conhecimento legal e prevenção de riscos. Auxiliar na atualização e melhoria das políticas e normas internas do departamento

Jurídico.
Requisitos:
- Experiência em revisão de contrato.
- Bacharel em Direito com OAB. Desejável pós-graduação.
- Conhecimento em Direito Civil e Trabalhista.
- Inglês fluente é imprescindível
- Regime de contratação CLT
Horário de trabalho: de segunda à sexta das 8:45 às 17:45
Local de trabalho: Brooklin Novo, São Paulo, SP
Benefícios: VT, VR, Ass. Médica, Ass. Odont., Vida
Salário: a combinar
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243324/advogado-inglesfluente-berrini#sthash.G78t2wCC.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Código da vaga: v1243332
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Resende / RJ / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
O Grupo Seres assessorando empresa de Equipamentos, busca profissional para
gestão, focado em processos de administrativo financeiro.
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em pacote Office, liderança,
Supervisão, legislação tributária, fiscal e trabalhista.

Necessário vivencia anterior com gestão das áreas financeira, contábil, fiscal,
recursos humanos, compras, análise e gestão de oportunidades de redução de
custos fixos e indiretos.
Local de trabalho: Resende/RJ. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243332/gerente-administrativofinanceiro#sthash.TGaVR0BB.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1243717
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 21 de Novembro de 2015
Formação: Graduação em Administração
Local de Trabalho: Santos - SP
Sumário do Cargo:
Coordenar toda a rotina administrativa, realizando gestão da equipe, otimizando os
processos, interagindo com clientes e com áreas da matriz, além de realizar tarefas
de rotina garantindo todo o fluxo de compras, faturamento e departamento de
pessoal para um bom andamento da filial.
Principais atividades do Cargo:
Lidar com prazos de processos urgentes como compras e faturamento
Liderar pessoas
Atuar com suporte a distância (para questões de compras, SAP, etc)
Conhecimento específico desejável: QSMS Qualidade Inspeção e Laboratório"
Conhecimentos desejáveis:
Excel SAP
Experiência Exigida
Ter conhecimentos de Departamento De Pessoal e Recrutamento e Seleção - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243717/coordenadoradministrativo#sthash.opC3AXf4.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Jr
Código da vaga: v1243671
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Excel avançado Programação VBA com Excel Pacote Office
Raciocínio lógico
Dinamismo
Proatividade
Bom relacionamento interpessoal - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243671/analista-administrativojr#sthash.4Q10VuI6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Due Diligence JR
Código da vaga: v1243477

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
A área de Due Diligence é responsável por analisar e avaliar a estrutura, as
políticas e procedimentos por parte prestadores de serviços dos fundos de
investimento administrados, com objetivo de garantir a conformidade de todos os
negócios do BNY Mellon no Brasil, com as normas legais a eles aplicavam e com a
filosofia de atuação determinada por seus controladores.
Atividades do Cargo:
• Revisão de materiais de marketing, prospectos e propostas de clientes e
investidores. • Análise dos processos de Due Diligence dos prestadores de serviço
fundos de investimento administrados. Pré-requisitos obrigatórios:
• Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou
Direito;
• Conhecimento Avançado do pacote Office;
• Proatividade, dinamismo, comunicação e relacionamento interpessoal• Inglês
intermediário.
Requisitos Desejáveis:
• Conhecimento de Mercado Financeiro/Fundos de Investimentos.
• Experiência em áreas de controles (Controles Internos / Compliance / Risco
Operacional)
• Experiência em análise e revisão de materiais de marketing/divulgação de fundos
de investimentos
• Experiência em empresas de auditoria/Big Four
• Inglês avançado - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243477/analista-de-due-diligencejr#sthash.klA1HrxL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1243500
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 21 de Novembro de 2015
Vaga efetiva
Local: Tamboré - Barueri/ SP
Horário: 08:00 às 18:00, de segunda a sexta
Salário: A combinar
Benefícios: Vale transporte ou Estacionamento, Restaurante, Assistência Médica,
Previdência privada, Participação nos Lucros.
Requisitos:
Superior completo ou cursando em Contábeis ou Administração.
Experiência em rotinas fiscais:

Apuração de impostos, ICMS - ST, retenções na fonte, obrigações acessórias.
Imprescindível sólido conhecimento em SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Principais atribuições:
Apuração de impostos, ICMS - ST , retenções na fonte, obrigações acessórias. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243500/analistafiscal#sthash.qKgZM0PF.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade
Código da vaga: v1243204
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Atividades:
• Análise de balanços e demonstrações contábeis.
• Conciliação de todas as contas contábeis.
• Elaboração e análise de operações de ativo imobilizado, controle patrimonial
físico, folha de pagamento e encargos, importações, contabilidade de custos.
• Apuração de impostos (IRPJ e CSLL).
• Tributos a compensar.

• Elaboração das acessórias (SPED contábil, Fcont, DIPJ, Perdcomp, DCTF’s,
retenções de impostos).
• Suporte a auditoria interna e externa, além das fiscalizações federais.
• Elaboração de relatórios e reportes para a matriz na Europa.
Requisitos:
• CRC ativo.
• Sólidos conhecimentos fiscais.
• Excel avançado.
• Experiência prévia em empresa multinacional será considerada diferencial.
• Disponibilidade de horário.
Esta posição reporta-se ao nosso CFO.
Local de Trabalho: Barueri-SP. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243204/gerente-decontabilidade#sthash.WuF3LJEq.dpuf
www.vagas.com.br

ALIMENTAÇÃO

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

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: 1
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 5
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: 1
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-alimentos-loja-20cambe-pr#sthash.A4yb7Wc5.dpuf
www.vagas.com.br

1/2 OFICIAL DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de refeições coletivas está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Pertinentes ao cargo.
Requisitos: Com experiência mínima de 6 meses como 1/2 oficial de cozinha.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, TA, CM, CO, SV.

Observações: Idade para contratação de 25 a 42 anos. Escala de trabalho 6x1.
Vaga para Extra Hipermercado - Abolição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fabiana para o email gloriamabolicao@gmail.com com a sigla OFCOZ no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de 1/2 Oficial de cozinha no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gerente de Fast food
Código da vaga: v1212639
Nível hierárquico: Técnico
Local: Brasil
Principais atividades:
• Gerenciamento da área de alimentação do cinema;

• Gestão da equipe de atendentes;
• Controle do fluxo dos caixas;
• Controle de qualidade e validade dos produtos;
• Atendimento aos clientes;
• Realização dos pedidos, recebimento e inventário das mercadorias;
• Atender as normas e realizar o acompanhamento das visitas da vigilância
sanitária. Requisitos:
• Superior cursando e/ou completo em áreas correlatas;
• Necessário conhecimento em normas de Vigilância Sanitária, inventário de
mercadorias, gestão de fluxo financeiro e gestão de pessoas;
• Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Horário e Local de trabalho:
• Das 14h00 às 23h00, sexta e sábado das 15h00 às 00h00;
• Escala 6x1 (1 folga semanal/1 folga no domingo por mês);
• Vagas 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/v1212639/gerente-de-fastfood#sthash.lPRCQlkc.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Alimentos & Bebidas

Código da vaga: v1232908
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 31 de Outubro de 2015
Responsável por supervisionar as operações, tais como: vendas e gestão de
pessoas na área de alimentos e bebidas do empreendimento, bem como definir
diretrizes de alavancagem de receitas e controlar custos e processos alinhando à
visão e missão com o mapa estratégico da organização, visando alcançar os
objetivos e metas de vendas e produtividade estabelecidas pela Empresa
Principais Responsabilidades
- Supervisionar toda operação de alimentos e bebidas existente no Hotel, bem
como os talentos humanos de modo direto ou indiretamente na área A&B , visando
o trabalho permanente na satisfação do cliente interno e externo
- Elaborar e implantar diretrizes, através de criação de meta e acompanhamento
orçamentário, otimizar as metodologias de controle nos custos, receita, estoque,
inventário mensal, bem como participar dos projetos de inovação do mix de
produtos existentes na área de A&B , visando a alavancagem de receitas e a
satisfação do cliente interno e externo.- Treinar e participar no desenvolvimento

dos líderes, controles e associados, bem como preparar potencial sucessor na área
de A&B, possibilitando, assim, um bom clima organizacional.
- Acompanhar receitas (vendas/per capital diárias), acompanhar as metas
individuais dos associados, bem como controlar todos os custos inerentes a área de
alimentos e bebidas, possibilitando o cumprimento orçamentário em vigor.
- Participar do planejamento das atividades da área (Pessoas, clima organizacional,
demissões e admissões, etc.), traçar objetivos, aplicar estratégias para alcançá-los,
avaliar e estimar resultados, representar e responder por todas as ações atribuídas
ao cargo na área de A&B, buscando sempre a missão e visão da Empresa.
Requisitos
Formação (escolaridade):
Curso Superior Completo Cursos de especialização, conhecimentos e idiomas:
- Noções de inglês e espanhol
- Pacote Office- Curso de boas práticas e manipulação de alimentos
- Curso de excelência no atendimento
- Conhecimento técnico e específico no segmento de Resorts (Entretenimento) e
Hotelaria
- Conhecimentos técnicos específicos em alimentos e bebidas
- Gestão de pessoas, planejamento e administração em bares e restaurantes
- Conhecimento da Legislação Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
Anatomia de Resultados (DRE), Estudo de Viabilidade de novos produtos,
especialização em turismo e hotelaria.
Tempo e áreas de experiência:
Experiência na área de A&B mínima de 03 anos como Líder. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232908/supervisor-de-alimentosbebidas#sthash.UebdjFnK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento de Produtos
Código da vaga: v1233295
Nível hierárquico: Pleno
Local: Marília / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Requisitos:
Superior Completo em Tecnologia de Alimentos/Engenharia de
Alimentos/Engenharia de Produção/Engenharia Química; Excel Intermediário à
avançado;
Conhecimento com ferramentas de apresentações;
Conhecimento em Análise Sensorial e técnicas de experimentações;
Disponibilidade para viagens;
Disponibilidade para residir em Marília (450 KM de São Paulo);

Disponibilidade para atuar em horário administrativo e outros quando necessário.
Atribuições:
Contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e embalagens;
Realizar análises sensórias através de técnicas específicas;
Propor melhorias nos materiais de embalagens, realizar contato com fornecedores,
a fim de buscar novas tecnologias;
Ministrar treinamentos e conduzir equipe multidisciplinar na identificação e
viabilidade de novos processos e produtos. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233295/analista-de-desenvolvimento-deprodutos#sthash.o7qgqSEs.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) de Produção
Código da vaga: k1465-110
Ramo da empresa: Nutrição
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 06/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EJOD6Y

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Instituto Dom Nery está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: pontualidade, comprometimento e proatividade
Requisitos: Experiencia como auxiliar de cozinha
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação e transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vânia para o email pedagoga@domnery.org.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. São 100% grátis

AUXILIAR COZINHA - FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em montagem, preparação e higienização dos
pratos e alimentos.
Requisitos: • Masculino/feminino; • De 18 a 45 anos; • Preferencialmente ter
experiência como ajudante de cozinha em restaurante ou no ramo alimentício; •
Regime de contratação: CLT (Efetivo); • Horário: Das 14:30 as 22:50 horas; •
Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e
feriados.
Salário: R$ 1.110,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local. Inicio imediato.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3728-4188 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not. No campo assunto
até o dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Cozinha - Fast Food no Emprega Campinas. São
100% grátis!

PADEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Panificadora está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Responsável, na realização e preparação de pães e salgados, na
higienização de equipamentos de uso para elaboração dos alimentos.
Requisitos: experiência comprovada. Residir em campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Observações: período da manha: das 05:20 as 13:40.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Wagner/ines para
o e-mail wagner.gloor@terra.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de padeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AJUDANTE DE PADEIRO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Panificadora. Está com 1 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: Ajudar na preparação dos produtos e na higienização dos
equipamentos e utensílios.

Requisitos: Ajudante de padaria. Experiência anterior no cargo. Morar em
Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Observações: Horário das 06:00 as 14:20.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Wagner/ines para
o e-mail wagner.gloor@terra.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de ajudante de padeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COORDENADOR (A) DE FASTFOOD / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
FASTFOOD DOM PEDRO está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: LIDERAR EQUIPE DE 8 FUNCIONÁRIOS, ABERTURA E
FECHAMENTO DE CAIXA/LOJA, CONTROLE DE ESTOQUE E ATENDIMENTO AO
PÚBLICO.
Requisitos: EXPERIÊNCIA DE LIDERANÇA NA ÁREA ALIMENTÍCIA,
COMPROMETIMENTO, BOM RELACIONAMENTO COM A EQUIPE, INFORMÁTICA
USUÁRIO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO TOTAL E
MORAR EM CAMPINAS.
Salário: R$
Benefícios: VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO, UNIFORME E ALIMENTAÇÃO NO
LOCAL.

Observações: Resposta da vaga será por email. Currículo fora do perfil, será
bloqueado para mandar para novas vagas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaocv.contato@hotmail.com com a sigla COORDENADOR no campo assunto até
o dia 15/10/2015.
Veja outras vagas de COORDENADOR (A) DE FASTFOOD no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

COPEIRO / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Restaurante Coco Bambu está com 4 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao publico interno.
Requisitos: Com Experiência
Salário: a combinar
Benefícios:

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thales e Ivan para
o e-mail rh.campinas@cocobambu.com com a sigla Copeiro no campo assunto até o
dia 21/10/2015.
Veja outras vagas de Copeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Açougueiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + 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/acougueiro212011.aspx

Peixeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + 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/peixeiro212013.aspx

Padeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + 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/padeiro212014.aspx

Cozinheiro Itaboraí - Rio de Janeiro
Empresa de Alimentação contrata cozinheiro para sua cozinha Industrial em
Itaboraí:
- Necessário comprovar experiência na carteira de trabalho;
- Desejável experiência com refeições de grande volume;
- Sexo masculino;
Empresa oferece:
Salário R$1.350,00;
Alimentação no local;
Vale Transporte;
Plano de Saúde e Plano Odontológico;
Ticket Alimentação R$140,00;
Se você deseja fazer da nossa Empresa envie seu currículo para rh@rpsfood.com.br
coloque no assunto o código Cozinheiro - Itaboraí

Aux de Cozinha
Salário: R$ 988,60
Benefícios: VT + Alimentação no Local + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + VA (R$ 109,00/Mês) + Aux. Farmácia
Local de trabalho: Copacabana - RJ
Horário: Seg a Qui 8h as 18h e Sex de 8h as 17h
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Desejável experiência na função.
Atividades:
Auxiliar o Cozinheiro no preparo das refeições.
INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CV NO CORPO DO E-MAIL PARA
vagasassisthsl@gmail.com MENCIONANDO NO ASSUNTO O NOME DA VAGA.

Líder de Lanchonete - BARRA
- Necessário:
. Disponibilidade TOTAL de horário;
. Experiência (mínima de dois anos comprovada em carteira) nas atribuições
citadas
. 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;
. Ensino Médio completo. Ensino Superior completo ou cursando será um
diferencial.
Observações:
· Salário: R$ 1.296,00
· Benefícios: VT + Lanche + Ticket Alimentação valor R$ 70,00
· Regime de contratação: CLT (Efetivo)
· Horário: (escala de revezamento 6x1).
Interessadas enviar currículo no corpo do e-mail para
consultoria.workepower@yahoo.com.br escrito no assunto: Lider de Lanchonete BARRA

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Confidencial está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Para trabalhar na cozinha quente, frituras, produção e
montagem de pratos.
Requisitos: Ter conhecimentos com comida Japonesa, ter disponibilidade para
trabalhar a até as 24:00, RESIDIR EM CAMPINAS, currículos fora do perfil serão
excluídos.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, seguro de vida, cesta básica e alimentação no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TALITA para o email sushizeiroscps@gmail.com com a sigla AJ.COZ. No campo assunto até o dia
27/09/2015.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE COZINHA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

COORDENADOR (A) DE FASTFOOD / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
FASTFOOD DOM PEDRO está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: LIDERAR EQUIPE DE 8 FUNCIONÁRIOS, ABERTURA E
FECHAMENTO DE CAIXA/LOJA, CONTROLE DE ESTOQUE E ATENDIMENTO AO
PÚBLICO.
Requisitos: EXPERIÊNCIA DE LIDERANÇA NA ÁREA ALIMENTÍCIA,
COMPROMETIMENTO, BOM RELACIONAMENTO COM A EQUIPE, INFORMÁTICA
USUÁRIO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO TOTAL E
MORAR EM CAMPINAS.

Salário: R$
Benefícios: VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO, UNIFORME E ALIMENTAÇÃO NO
LOCAL.
Observações: Resposta da vaga será por email. Currículo fora do perfil, será
bloqueado para mandar para novas vagas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaocv.contato@hotmail.com com a sigla COORDENADOR no campo assunto até
o dia 15/10/2015.
Veja outras vagas de COORDENADOR (A) DE FASTFOOD no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

LIDER DE ROTISSERI / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Liderar equipe de colaboradores, garantindo a operação da loja
nas diversas áreas; Desenvolver e implantar soluções em todos os processos

operacionais da loja; Acompanhar calendário e campanhas promocionais;
Atendimento a clientes; Gestão da equipe e processos de cada seção.
Requisitos: Experiência com operação de loja; liderança de equipe; sistemas da
companhia; gestão de processos (conhecimento em analise e gestão de quebras,
estoque, pedidos, etc.); atendimento a cliente. Mínimo de 1 ano de experiência
como Líder de Seção. Desejável 2° GRAU completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, Plano médico e odontológico, auxilio
material escolar, seguro de vida, cesta básica, auxilio funerário, cartão mamãe para
filhos até 5 anos e Plano de carreira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TUAMNI para o email tuamni.neto@multivarejogpa.com.br com a sigla LIDER ROTISSERIE no campo
assunto até o dia 28/09/2015.
Veja outras vagas de Lider de Rotisseríe no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RHF Talentos em parceria com Hotel está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: \
"• Verificar a qualidade dos alimentos
• Mantém a câmera limpa e organizada
• Montar pratos
• Abastece o Buffet de café da manhã, almoço/janta e o refeitório,

• Mantem a Limpeza do local de trabalho \"
Requisitos: \
“Sexo Indiferente
• Possuir bom relacionamento interpessoal e boa comunicação, pois trabalhará em
equipe
• Possuir disposição e agilidade.
• Experiência em Cozinha \"
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: \
"Uniforme, VT e refeição no local
**Após efetivação salário + R$ 99,00 estimativa de gorjeta, assistência médica,
odontológica e possibilidade de crescimento. \"
Observações: \
"Iniciará com contrato Temporário pela agência.
Horário de Trabalho das 07:00 às 15:20 horas 14:50 às 23:00 horas
ESCALA 6X1
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Flávia para o email recrutamento@rhf.com.br com a sigla Hotel no campo assunto até o dia
02/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. São 100% grátis!

CONFEITEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESTACAO EVENTOS BUFFET está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA FESTA
Requisitos: DOCES E SALGADOS PARA FESTA
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alcides para o email atendimentoestacaoeventosbuffet@hotmail.com com a sigla CONF no campo
assunto até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de CONFEITEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUTOMOTIVA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
AUTO VIAÇÃO OURO VERDE está com 3 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Manutenção corretiva em elétrica automotiva, recuperação de
alternador e motor de partida
Requisitos: Conhecimento em Elétrica automotiva. Ter disponibilidade em trabalhar
aos sábados.
Salário: a combinar

Benefícios: CESTA BÁSICA,TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E CONVENIO MÉDICO
(OPCIONAL)
Observações: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eliana para o email recrutamento@ouroverde.com.br com a sigla Eletricista no campo
assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de ELETRICISTA AUTOMOTIVO no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

FUNILEIRO / SUMARÉ/ 4 VAGA(S)
AUTO VIAÇÃO OURO VERDE está com 4 vaga(s) em aberto para SUMARÉ.
Responsabilidades: Realizar as atividades pertinentes a função de um funileiro

Requisitos: TER CONHECIMENTO E EXPERIENCIA NA : Recuperação de peças ,
estrutura e chaparia, desmontagem e montagem de carroceria, preparação de
chaparia para pintura e montagem de acabamentos.
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica convenia médico (opcional) , alimentação e transporte
Observações: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eliana para o email recrutamento@ouroverde.com.br com a sigla Funileiro no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de FUNILEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

OPERADOR DE USINAGEM / PIRACICABA / SP / 30 VAGA(S)
Empresa Multinacional no seguimento automotivo. Está com 30 vaga(s) em aberto
para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo. Necessário experiência na função.
Diferencial cursos na área de usinagem. Possuir total disponibilidade de horário.
Residir em Piracicaba.
Requisitos: Ensino médio completo. Necessário experiência na função. Diferencial
cursos na área de usinagem. Possuir total disponibilidade de horário. Residir em
Piracicaba.
Salário: R$ 1.400,00

Benefícios: Fretado + Alimentação no local + Convênio médico e odontológico +
PLR + Seguro de vida.
Observações: Possuir ensino médio completo. Possuir total disponibilidade de
horário e residir em Piracicaba.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Viviane para o email sel1.pir@expertconsultoria.com.br com a sigla USINAGEM no campo
assunto até o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de OPERADOR DE USINAGEM no Emprega Campinas. São
100% grátis!

TÉCNICO AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1233348
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: 10
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Local de atuação: SIA, SOF SUL, TAGUATINGA, CIDADE DO AUTOMÓVEL, GAMA E
COLORADO
Horário de trabalho: Segunda a Sábado (44 horas semanais).
Salário: 100% comissionado e com um mínimo garantido
Benefícios: Vale-transporte + Alimentação na empresa ou VR caso a loja não tenha
refeitório + Participação semestral nos lucros + Plano Médico + Odontológico +
Descontos em Faculdades + desconto em academia e parceria com o SESC.
Principais atividades:
Checar e cumprir suas agendas de serviços.
Receber o cliente de forma cortês, registrar suas expectativas, reclamações e
dúvidas sobre produtos/serviços. Identificar os serviços, defeitos e falhas
encontradas no veículo e se necessário, fazer teste dinâmico com o cliente.
Emitir parecer técnico. Seguir normas, manuais técnicos e informativos da
montadora. Fazer reparos técnicos nos veículos e demais atividades pertinentes ao
cargo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233348/tecnicoautomotivo#sthash.So8HFDWm.dpuf
www.vagas.com.br

Instalador de Vidros Automotivos - Niterói

Código da vaga: v1232713
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Niterói / RJ / BR
Data de expiração: 31 de Outubro de 2015
Atividade:
- Instalação, troca e reparo de vidros automotivos,
- Instalação de acessórios faróis, lanternas, palhetas;
- Vistoria no veículo (check list de serviço);
- Atendimento ao cliente segurado e particular.
Requisitos:
- Ensino fundamental Completo.
- Desejável experiência no ramo automotivo com acessórios, mecânica,
manobrista, postos de gasolina, lojas de auto peças, instalação de acessórios.
- Indispensável ter carteira de habilitação categoria B.
Benefícios:
- Assistência médica (Amil)
- Assistência odontológica (Odontoprev)
- Vale transporteVale refeição ou alimentação

- R$ 12,90
- Convênio farmácia
- Seguro de vida- PLR anual
- Comissão sobre a meta mensal da loja.
Local>:Niterói
Salário: R$ 1050,00
Horário: Segunda à Sexta – 8 às 17h e sábado - 8 às 12h - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232713/instalador-de-vidrosautomotivos-niteroi#sthash.FLbVfsSl.dpuf
www.vagas.com.br

BORRACHEIRO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Multieixo Implementos Rodoviários está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ /
SP.
Responsabilidades: Trocas e instalar pneus, realizar manutenção mecânica de
carreta
Requisitos: Borracharia de carretas, e Mecânica de Carretas, troca de lona,
suspensão mecânica e pneumática
Salário: R$ 1.631,56
Benefícios: Refeição no Local, Vale Transporte e Seguro de Vida
Observações: Horário: de segunda a sextas das 07:30 as 17:30 com 1:12 de
intervalo para refeição e descanso. Escolaridade: Ensino Médio Completo

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vanessa Tonet
para o e-mail vagas@multieixo.com com a sigla Borracheiro no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Borracheiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Operador de Injetora Plástica
Código da vaga: v1231031
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: 6
Data de expiração: 26 de Setembro de 2015
Auxiliar na produção de peças injetadas em plástico para o ramo automotivo.
Realizará pequenas montagens de componentes, além de retirar rebarbas e
acompanhar o fluxo da esteira.

Direcionar peças acabadas seguindo contagem das mesmas em embalagens
específicas. REQUISITOS:
Ensino Médio Completo.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Residir em Piracicaba.
Disponibilidade para trabalhar no 2º ou 3º turno. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1231031/operador-de-injetoraplastica#sthash.4vB4Y01u.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante ou Instalador de Vidros Automotivos
Código da vaga: v779401
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasil
VAGAS PARA ATUAÇÃO EM TODO O BRASIL - EM UMA DE NOSSAS LOJAS.
Principais Responsabilidades: I
Rá atuar com instalação, reparo e troca de vidros automotivos, para-brisas e
demais acessórios.
Será um diferencial ter o foco no cliente e em resultados, flexibilidade para
trabalhar com metas e em equipe.
Necessário: CNH Categoria B

Atuará na área de Loja
Responderá a Gerência da loja
Benefícios: Assistência Médica colaborador 100% pago pela Carglass / dependentes
70% pago pela Carglass;
Assistência Odontológica;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Convênio farmácia;
Cesta maternidade;
Premiação tempo de casa;
Presente aniversariante;
Desconto na troca e reparo de vidros automotivos;
Desconto na compra de acessórios;
Parceria com 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/v779401/ajudante-ou-instalador-devidros-automotivos#sthash.9VObrG9z.dpuf
www.vagas.con.br

ENGENHEIRO DE COMPRAS SR
Código da vaga: v1232478
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
ATIVIDADES:
Liderar projetos de redução de custos (RPP);
Liderar e implementar projetos de localização focado nas BUS da ED-LA;
Acompanhamento da implementação dos projetos com time multifuncional;
REQUISITOS:
Superior Completo em Engenharia Mecânica, Produção, Materiais ou Elétrica;
Experiência em desenvolvimento de projetos e/ou qualidade na indústria
automotiva. Experiência prévia em APQP/PPAP.
Processos de fabricação e desenvolvimento de fornecedores/compras são
diferenciais; Disponibilidade de viagens nacionais e internacionais;
Domínio pacote Office e SAP desejável;
Fluência em Inglês - mandatório;
Espanhol desejável;
Residir em Campinas ou cidades vizinhas; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232478/engenheiro-de-comprassr#sthash.xSV9VIbq.dpuf+
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção – Goiana
Pernambuco
Vaga de emprego: Supervisor de Produção
Atividades do cargo: Gerir clima interno; Monitorar atendimento de volumes
produtivos de acordo com o mix estabelecido pela área de logística a fim de
garantir alta qualidade e entrega no prazo; Emissão de relatórios de fechamento de
produção; Criar estratégias para minimizar os impactos causados por não
conformidades e/ou outros problemas da operação. Treinar e desenvolver os
colaboradores. Revisar periodicamente os resultados de indicadores. Requisitos
necessários: Graduação em Administração / Engenharias. Experiência comprovada
e recentes com gestão de equipes nas áreas de produção ou manufatura; sendo um
diferencial vir do segmento automotivo. Informações Adicionais: Localização da
empresa: Goiana Regime de Contratação: Efetivo; Horário de Trabalho:
Disponibilidade para trabalhar em regime de turnos e escala. Salário: compatível
com o cargo no segmento da empresa. Benefícios: a serem informados durante
processo seletivo.
andrea.lemos@gigroup.com ; Imprescindível mencionar no assunto o nome

da vaga + Vagas Urgentes Nordeste.
Vagas Urgentes Nordeste
www.indeed.com.br

Auditor de Qualidade
Gi Group-Goiana, PE
Nosso cliente é uma multinacional do segmento automotivo, reconhecido no
Mercado pela qualidade de seus produtos e forte marca.
Atividades do cargo: Conduzir programas de auditoria interna dos sistemas e
procedimentos relacionados com a qualidade, identificando não-conformidades e
recomendando as providências corretivas; Fazer o acompanhamento das
recomendações feitas às áreas auditadas para verificar a sua implementação ou
ações corretivas adotadas; Avaliar o resultado das modificações ou correções
implantadas; Selecionar e supervisionar a formação de auditores internos da
qualidade;
Definir a programação das auditorias e escalas de trabalho das equipes de
auditores internos;
Avaliar o processo de auditoria e o resultado do trabalho dos auditores da
qualidade; Participar do processo comunicação e de divulgação do Sistema da
Qualidade da empresa, através da organização de material, cursos e palestras
sobre o assunto; Avaliar o processo de auditoria da qualidade, visando aprimorar os
métodos de trabalho utilizados;

Participar da implantação do Sistema da Qualidade, bem como pesquisar soluções
para melhoria de qualidade, mudanças de processos e redução de custos.
Requisitos necessários: Ensino Médio Completo. Vivência na função em indústria de
médio ou grande porte.
Localização da empresa: Empresa localizada em Goiana-PE.
Regime de Contratação: Efetivo
Jornada de trabalho: Dias variáveis. Escala a ser definida com a empresa
contratante.
Salário: Compatível com o cargo no segmento da empresa.
Benefícios: A serem divulgados durante processo seletivo.
www.indeed.com.br

Programador de Manutenção – Goiana
Pernambuco
Vaga de emprego: Programador de Manutenção
Nosso cliente é uma multinacional do segmento automotivo, reconhecida no

mercado pela tecnologia e qualidade de seus produtos. Atividades do cargo:
Desenvolver peças e serviços voltados para os equipamentos e instalações no
grupo. Elaborar inspeções, procedimentos, planos de manutenções preventivas,
levantamento de pendência; Solicitação de compras e planejamento de serviços de
manutenção. Prestar suporte ao planejamento da manutenção preventiva,
corretiva, controle dos registros de manutenção, registro e controle das
necessidades de manutenção. Se responsabilizar pelo cumprimento da
programação elaborada pelo planejamento. Fornecimento de dados para emissão
dos relatórios gerenciais. Responsável por realizar emissão das programações
diárias de manutenção, programação do planejamento durante o turno, pela
aplicação de treinamentos técnicos, administrativo e de segurança ao grupo.
Acompanhar e revisar cadastros de peças e serviços via almoxarifado, acompanhar
processos de abastecimento dos equipamentos. Realizar a elaboração do plano de
lubrificação e elaboração do relatório técnico de manutenção de equipamentos.
Realizar acompanhamentos de processos de revisões em garantias de
equipamentos. Implantar o programa de manutenção preventiva e corretiva, atuar
com plano de manutenção preventiva. Programar o plano de manutenção e
elaborar indicadores de desempenho. Auxiliar o time na concepção de novos
projetos para expansão industrial. Realizar aquisição de equipamentos auxiliares ao
processo de manufatura. Elaboração técnica de memoriais descritivos para
solicitação de cotações. Realizar analise de viabilidade técnico-financeira de
projetos. Contratação de serviços elétrica, mecânica, utilidades, realizar
acompanhamento da execução e recebimento dos serviços, assinaturas das notas
fiscais e autorizações de pagamento. Requisitos: Superior Completo em Engenharia
Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da automação. Conhecimentos nas
metodologias de manutenção (WCM/TPM). Vivência com programação de
manutenção industrial. Informações sobre o contrato: Local de trabalho: Goiana PE
Regime de Contratação CLT Horário de trabalho: Disponibilidade para atuar em

horário de turnos. Salário: Compatível com o cargo no segmento da empresa.
Benefícios: A serem divulgados no processo seletivo.
elaine.araujo@gigroup.com ; Imprescindível mencionar no assunto o nome da
vaga + Vagas Urgentes Nordeste.
Vagas Urgentes Nordeste
www.indeed.com.br

Auxiliar De Produção
Rio de Janeiro, RJ
Interpretação de ordem de serviço, auxiliar na montagem de veículos automotores,
organização do ambiente de trabalho, abastecerem linhas de produção; Separar
materiais para reaproveitamento.
Competências:
Ensino Médio Completo ou Cursando
Habilitação definitiva – Categoria: B

Habilidade em manobrar veículos
Organização, Facilidade na comunicação, Agilidade, Iniciativa e Dinamismo.
Experiência de técnicas de montagem
Oferecemos:
Treinamento
Salário Benefícios
Horário: 2ª a 6ª feira dás 08:00 à 17:48h.
Interessados em se candidatar a essa vaga deve enviar o currículo para o email –
rh.estacaodocarro@yahoo.com.br – com o assunto do email – AUXILIAR DE
PRODUÇÃO
– Site Emprega Carioca
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

Adesivador
Talentum Recursos Humanos-Caxias do Sul, RS
Aplicação de adesivos linha automotiva.
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas

Ensino médio, LID, Metrologia, preferência NR 35 (trabalho em altura) e inspeção
de qualidade. Experiência com aplicação de adesivos e ou películas automotivas.
Tipo da Vaga
Nova posição
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração: a combinar
Curriculum.com.br
www.indedd.com.br

Analista de Desenvolvimento de Produtos
ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA-São Paulo, SP
Reportar questões técnicas a fábricas em inglês. Desenvolver peças de motocicletas
para fornecedores bem como, desenvolver peças para motos que ainda não foram

Lançadas.
Escolaridade mínima
Ensino Médio Técnico (2º Grau) Completo
Idiomas
Inglês Fluente
Habilidades esperadas
Desejável experiência anterior em desenvolvimento de peças e projetos segmento
automotivo de quatro ou duas rodas. Será diferencial atuação no mercado duas
rodas. Ensino Técnico e/ou Superior em engenharia mecânica.
Tipo da Vaga
Nova posição
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
de R$ 5.001,00 até R$ 6.000,00 por mês
Benefícios oferecidos
Assistência odontológica
Seguro de vida em grupo
Assistência médica
Medicina em grupo
Vale-refeição
Vale-alimentação
Cesta Básica
Vale-transporte
Curriculum.com.br

www.indeed.com.br

Engenheiro de aplicação
HUNTING & BRM-São Paulo, SP
Realizará atendimento automotivo, montadoras, concessionarias, auto peças, e na
linha industrial, indústrias de máquinas e componentes.
Disponibilidades para viagens.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino médio completo.
Experiência: Desejável experiência como engenheiro de aplicação.
Salário: A combinar
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Orçamentista Automotivo
Rio de Janeiro, RJ
Desejável:
Ensino Médio Completo;
Experiência em realizar orçamento para conserto de veículos avariados;
Experiência em sistema de seguradoras.
Salário: fixo + comissão; Estimativa de ganhos entre R$2.000,00 a R$2.500,00;
Benefícios: Vale Transporte + Seguro de Vida + Cesta Básica.
Jornada: Seg. à Sex.
Horário: 08:00hrs às 18:00hrs
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Interessados enviar currículo no corpo do email para –
perfilrhrecrutamento@hotmail.com – com o assunto do email – Orçamentista
Automotivo -Site Emprega Carioca
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

Polidor Automotivo

Rio de Janeiro, RJ
Desejável experiência comprovada na função.
Salário: R$ 1.115,00 + Insalubridade = R$ 1.272,60 + Comissão (em torno de R$
200,00)
Benefícios: VT + Cesta Básico + Seguro de Vida
Atividades desempenhadas: Polimento de automóveis
Horário: seg. a sex. De 08h às 18h
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Interessados enviar currículo no corpo do email para –
perfilrhrecrutamento@hotmail.com – com o assunto do email – Polidor Automotivo
-Site Emprega Carioca
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

Project Manager Datacenter Transformation Services
Índia, MG
Mandatory SkillsProject ManagementJob DescriptionShould have 15-16 years’ experience in Datacenter Management and with remote
supportShould have experience in Program transformation of a DC programShould have hands on skills on Windows Server Unix Server and good knowledge of
Storage backup database networkShould be ITIL certifiedShould have Resource and People Management experience managing a team of 2030 peopleShould have customer management experience preferably in Automotive spaceShould have done Quality improvement projects with measurable resultsRoles & Responsibilities"As a Project Manager, you are responsible for end to end project management for
the assigned project - includes project planning, delivery, client interaction, trouble
shooting, managing project operational parameters and people management.
Project Manager spanmay be of 20 - 40 FTE (2-5 Project Leads)"
Ceviu
www.indeed.com.br

LÍDER DE PROJETOS
Soditech Brasil-São Paulo, SP
Descrição do trabalho
• Conhecimento do processo de fabril. • Experiência em montadoras (carros ou
motos) • Conhecimento ou pratica em gestão de projeto, cronograma etc •
Interface BMW, Dafra • Conhecimento em estampagem, usinagem, injeção se
possível. Disponibilidade de viagens
Analista Pleno Experiencia no setor automotivo mínimo 3 anos com especialização
em projetos e fabricação. Inglês fluente
www.indeed.com.br

Lubrificador de Automóveis
Dr. Lubrifica - Serviços Automotivos Delivery-Presidente Prudente, SP
É necessário que o candidato tenha experiência em troca de óleo e filtros, noções

básicas de mecânica para veículos leves, carteira de habilitação tipo "B", boa
comunicação.
Experiência será diferencial.
Benefícios: Remuneração acima do piso, cesta básica, Comissão por meta atingida.
Trabalhando.com
www.indeed.com.br

Lavador Autos
São Bernardo do Campo, SP
Lavador de Autos Será o responsável pela lavagem e acabamento completo dos
veículos. Utilizar produtos e materiais específicos e garantir a qualidade dos
serviços. Experiência com lavagem e encerramento. Formação: ensino médio,
possuir CNH categoria B, não fumante.
Conhecimento e pratica em veículos importados e automáticos. Horário: de
segunda-feira a sábado das 08:00 as 17:00.
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Técnico em Instalação de Rastreadores Veiculares
Primeira Linha Comércio de Produtos Automotivos Ltda. Porto Alegre, RS
Fundamental: Conhecimentos em Elétrica Automotiva
Curso Técnico ou Profissionalizante.
Desejável: Bons conhecimentos em Informática
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.500,00 /mês
Formação acadêmica necessária:
Curso técnico
www.indeed.com.br

Pintor Automotivo
Niterói, RJ
Efetivo Desejável experiência comprovada na função. Salário: R$ 1.400,00 +
Insalubridade = R$ 1.566,00 + Comissão (pode chegar a R$300,00) Benefícios: VT

+ Cesta Básica + Seguro de Vida Atividades desempenhadas: Preparação e Pintura
automotiva Horário: seg. a sex. De 08h às 18h
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Montador de Autos
Nova Recursos Humanos Ltda. Suzano, SP
Experiência como montador de autos, desejável experiencia no ramo de blindagem
automotiva.
Escolaridade mínima
Ensino Fundamental (1º Grau) Completo
Tipo da Vaga
Nova posição
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
a combinar
Curriculum.com.br
www.indeed.com.br

Auxiliar de pintura automotiva
LM Rodas-São Carlos, SP
Pessoa do sexo masculino, que tenha conhecimento em pintura auto motiva com
experiencia comprovada e conhecimento básicos em auto Center como montagem e
desmontagem de pneus
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.000,00 /mês
Apenas candidatos locais:
São Carlos, SP
Experiência necessária:
Pintura: 1 ano
Diploma ou certificação exigida:
Carteira de motorista
Formação acadêmica necessária:

Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

Preparador De Tintas Junior
Ribeirão Preto, SP
Ajuste de Cor Interno e Externo em tintas automotivas, Pesagem e preparo de
Tinta automotiva , Reposição e organização de Bases no Laboratório , Raspagem de
excedente de Bases das embalagens , Organização do Laboratório , Limpeza e
organização do Laboratório
Requisitos: Ensino médio completo;
Experiência anterior na função ou em linha de produção;
Residir na cidade de Ribeirão Preto;
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: VT e VR
Adicional de Insalubridade de 20%
Observações: Interessados deverão cadastrar-s e no site da Luandre. 1º passo:
Faça seu cadastro. 2º passo: No campo vagas busque pelo código da vaga. 3º
passo: Acessando a vaga você vai encontrar o ícone “Quero participar” no lado
direito da página, clique nesse ícone. Pronto, você já está cadastrado direto na
vaga e o seu currículo irá automaticamente para triagem.
Interessados em se candidatar a essa vaga deve enviar o currículo para o email –
vagas.cps@luandre.com.br – com o assunto do email – PREPARADOR DE

TINTAS JUNIOR

Eletricista de Autos
Facility-São Bernardo do Campo, SP
Possuir experiencia com toda parte elétrica de autos e caminhões
Tipo de vaga: Terceirizado
Salário: R$2.000,00 /mês
Apenas candidatos locais:
São Bernardo do Campo, SP
Experiência necessária:
Eletricista de Auto: 1 ano
www.indeed.com.br

Auxiliar de produção
S&L RH-Goiana, PE
Irá atuar com o auxílio na produção das peças e montagens relacionadas ao ramo
automotivo, organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Possuir disponibilidade para viagens.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Fundamental completo
Experiência: Desejável experiência como auxiliar de produção.
Salário: A combinar
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Assistente Técnico Qualidade
Grupo OPUS-Taubaté, SP
Vivência no setor automobilístico, familiaridade com peças automotivas, e sistema
de ferramentas da área da qualidade.
Será responsável pela garantia da qualidade das peças de fornecedores, realizando
análise, inspeção e retrabalho nas peças, emitindo relatório de não conformidade,
reportando ao fornecedor o problema encontrado na peça e a solução proposta para
correção da não conformidade (plano de ação).

Atuará como sendo residente do fornecedor dentro da montadora de veículos.
Interessados enviar currículos com pretensão salarial.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Experiência necessária:
Na área de qualidade setor automotivo: 1 ano
www.indeed.com.br

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Rio de Janeiro
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Atividades do cargo:
Atuar na função de assistente de produção, organizar, estimular e delegar as
atividades da área produtiva com objetivo de cumprir metas e manter o
crescimento gradativo da produtividade da empresa.
Competências do cargo:

Ensino Médio Completo
Habilitação definitiva – Categoria: B
Liderança de chão de fábrica, Coordenação de equipe de produção, Organização,
Facilidade na comunicação, Agilidade, Iniciativa, Dinamismo e Comprometimento.
Diferencial:
Profissional com vivência na área de chão de fábrica em produção não seriada.
Profissional com vivência em reparadora automotiva multimarcas.
Oferecemos:
Horário: 2ª a 6ª feira dás 08:00 à 17:48h.
Remuneração negociável.
Vale Transporte e Refeição no local.
Os interessados, por favor, enviar currículo com pretensão salarial, mencionando o
nome da vaga como assunto para: rh.estacaodocarro@yahoo.com.br ;

COMERCIAL

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!

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) 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

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

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

COORDENADORA COMERCIAL / SUMARÉ/ 1 VAGA(S)
Empresa que atua no ramo de transportes, inclusive químico, situada na cidade de
Sumaré, Jd. Manchester está com 1 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!

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

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

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ANACAPRI Parque Dom Pedro Shopping está com 2 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!

VENDEDORA INTERNA/EXTERNA / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Prestadora de serviços está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Trabalhar interno e externo e ajudar nas rotinas de escritorio
Requisitos: boa aparencia, ter cnh e vendas na região e por telefone, saber dirigir
bem, ter noções de informática
Salário: a combinar
Benefícios: VR ALMOÇO SODEXO VT CESTA BASICA SALARIO FIXO MAIS
COMISSAO DE 2% SOBRE VENDAS REALIZADAS
Observações: SEG A SEXTA DAS 8:00 AS 12:00 13:15 as 18:00
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!

Consultor (a) de Relacionamento
Código da vaga: k437-137
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Itajaí/SC

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxrMj

Consultor (a) de Relacionamento
Código da vaga: k437-134
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxtUv

Consultor (a) de Relacionamento
Código da vaga: k437-133
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Joinville/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxojJ

Vendedor (a)
Código da vaga: k437-131
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZzV1

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / 2 VAGA(S)
A EMPRESA CLEVER ESTA COM 2 VAGAS EM ABERTO PARA TRABALHO EXTERNO
DE VENDAS DE PRODUTO FINANCEIRO E GANHOS POR PRODUTIVIDADE. Está com
2 vaga(s) em aberto para Campinas.

Responsabilidades: PROSPECTAR E VENDER PRODUTOS DE GRANDE ACEITAÇÃO
COMERCIAL.TER BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, DISPONIBILIDADE DE
HORÁRIO.SER COMUNICATIVO, PRÓ ATIVO , TRABALHARÁ COM METAS, ESTILO DE
VENDAS P a P.
Requisitos: BUSCAMOS PESSOA DETERMINADA COM FOCO E ACOSTUMADA LIDAR
COM METAS PARA PARCERIA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSUIR
EXPERIÊNCIA COM VENDAS, TER ARGUMENTAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DO
PRODUTO. RESIDIR EM CAMPINAS E POSSUIR CARRO.
Salário: a combinar
Benefícios: COMISSÕES ALTÍSSIMAS.
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO. DAS 09:00 AS 17:30 . DE SEGUNDA A
SÁBADO. SÁBADO DAS 09:00 AS 13:00 HS . ENCAMINHAR CURRÍCULOS COM
FOTO .
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Loan Meirelles
para o e-mail fullclever@gmail.com com a sigla V.E no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de VENDEDOR EXTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Vendedor (a)
Código da vaga: k3827-3
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos

Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 5
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGEvMx

Representante Comercial de Vendas
Código da vaga: k3827-4
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 8
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGEyrw

Assistente Comercial
Código da vaga: k2253-72
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 25/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGEyrC

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Loja no segmento de roupas situada no shopping Dom Pedro e Iguatemi está com 4
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cargo de vendedora, ser dinâmica e comunicativa, Além do
atendimento ao cliente, a vendedora também deve cuidar da organização de loja
como area de vendas e estoque,.
Requisitos: Mulheres, maiores de 18 anos, 2° grau completo ou cursando. Não é
preciso ter experiência em vendas Ter boa dicção, ser pro ativa e comunicativa.
Lidar com trabalho em equipe.

Salário: a combinar
Benefícios: Vt, convênio médico e Odonto.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Larissa para o email vagadompedro@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
28/09/2015.
Veja outras vagas de Vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDORA/ CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Bbtrends Artigos Infantis está com 5 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Busca diária as metas no salão de vendas.
Requisitos: Experiencia mínima de 2 anos na area de vendas varejo.
Salário: a combinar
Benefícios: VT

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carla Loliveira
para o e-mail carla.regina@bbtrends.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE LOJA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Bbtrends Artigos infantis está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gerir equipe de vendas, metas e táticas. Abertura e fechamento
de caixa. Rotina Gerencial Contratatação, demissão e treinamento de equipe de
vendas interno.
Requisitos: Experiencia mínimo 2 anos na area de vendas de varejo.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carla Oliveira para
o e-mail carla.regina@bbtrends.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de gerente de loja no Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Empresa de ferramentas elétricas está com 4 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Comunicativo
Requisitos: Venda externa com carro próprio
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão
Observações: PJ Telefone para contato (19) 98124-3084
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vagner para o email vagner.multilit@yahoo.com.br com a sigla CPS no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CONSULTOR COMERCIAL SERVIÇOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Boa Apresentação, Conheça Mercado Financeiro (Credito),
Prospector, Dinâmico, Organizado, Determinado E Com Energia.
Requisitos: Trabalhara com vendas de contratos de sistemas de analise de credito.
Venda externa, agendamento de reunião, visita a carteira. Prospecção de novos
clientes.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Reembolso Semanal de Gasolina, Pedágio, refeição, Telefone da
Empresa 80% DO VALOR DO CONTRATO FECHADO - Horário de trabalho das 8:00
as 17:45 - segunda a sexta feira.
Observações: Ter Carro Próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla Repre. Comercial no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Consultor Comercial Serviços no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CONSULTOR DE VENDAS INTERNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)

IRA SOARES RECURSOS HUMANOS. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Atender o cliente de forma cortes, entender suas necessidades,
agregar valor a venda, cumprimento de metas, ser pontual
Requisitos: Experiencia na área de vendas e atendimento ao cliente, possuir
experiencia na venda de chapas, bobinas, perfis e telhas de alumínio será um
diferencial. Possuir formação mínima Ensino Médio, estar cursando ensino superior
cera___2 um diferencial. Ser eloquente, possuir bom vocabulário.
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Tíquete-alimentação ou
Refeição, Vale-transporte + Comissionamento
Observações: Morar em Campinas ou regiões de fácil acesso a Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla Vendedor Campinas no campo
assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Consultor de vendas Interno no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDOR EXTERNO / SÃO JOSE DO RIO PARDO/SP / 1 VAGA(S)
BM Logística Comercio e Serviços Ltda. está com 1 vaga(s) em aberto para SÃO
JOSE DO RIO PARDO/SP.
Responsabilidades: Trabalhar com vendas de Chips e Recargas de Telefonia Móvel
Requisitos: Ter experiências com vendas externas. Possuir veículo próprio (carro ou
moto). Ensino Médio Completo
Salário: a combinar
Benefícios: Salario Fixo + Comissão, Ajuda de Custo, Ticket Refeição, Plano
Odontológico, Plano de Saúde.
Observações: Disponibilidade para viajar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email apaschoal@rvtecnologia.com.br com a sigla SJ no campo assunto até o dia
15/10/2015.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Corretor (a) de Seguros
Código da vaga: k2655-20
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Belo Horizonte/MG

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629rP

Corretor (a) de Seguros
Código da vaga: k2655-21
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Pouso Alegre/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62bA6

Vendedor (a) de Automóveis
Código da vaga: k3787-2
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62aMv

Promotor (a) de Vendas
Código da vaga: k3341-4
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Brusque/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 01/10/2015

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62db9

Vendedor (a) de Automóveis
Código da vaga: k3787-4
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62b2X

Vendedor (a) de Automóveis
Código da vaga: k3787-1
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629YR

Vendedor (a) de Automóveis
Código da vaga: k3787-5
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62drG

Vendedor (a) de Automóveis
Código da vaga: k3787-3
Ramo da empresa: Automóveis e Veículos - Concessionárias
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 14/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y62cE6

REPRESENTANTE COMERCIAL / RIO DE JANEIRO / 5 VAGA(S)
Têxtil Vabelo, fabricante de travesseiros e refis de almofadas de poliéster e silicone,
em Americana/SP. Está com 5 vaga(s) em aberto para Rio de Janeiro.
Responsabilidades: Atuará na captação e manutenção de novos clientes.
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência anterior com vendas; Vontade de
vencer; Possuir veículo próprio.
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão sobre vendas.
Observações: Vaga autônoma para representantes comerciais do ramo têxtil que
queiram incrementar suas representações com produtos de excelente qualidade.
Você determinará seus próprios ganhos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail textilvabelo@hotmail.com com a sigla Representante no campo assunto até
o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CONSULTORA DE VENDAS
* Perfil:

- Idade: 20 À 30 ANOS.
- Sexo: Feminino.
- Ensino Médio Completo.
- Conhecimento básico do Pacote Office.
- Morar próximo do Norte Shopping.
- Possuir Disponibilidade de Horário.
* Atividades a exercer:
- Vendas Interna de Produtos de marca conceituada no mercado.
* Experiências Requeridas:
- Experiência de 1 à 2 anos em CARTEIRA DE TRABALHO como Vendedora Interna
ou Consultora de Vendas.
* Carga horária de trabalho:
- Horário comercial de lojas.
* Benefícios:
- 2% de comissão sobre as vendas.
- Vale-transporte.
- Lanche R$ 11,00 no sábado e de R$ 12,00 no domingo.
* INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA
mamv.rh@gmail.com
* COLOCAR NO CAMPO ASSUNTO O NOME DA VAGA QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO. CASO NÃO SEJA INFORMADO, O CURRÍCULO SERÁ
DESCARTADO.

CONSULTOR (A) / CAMPINAS E RMC / SP / 100 VAGA(S)
Somos uma empresa de distribuição de Semi Jóias a mais de 5 anos no mercado de
trabalho. Está com 100 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Todas as nossas peças tem garantia de 1 ano, além de possuir
de 3 a 10 camadas de banho em vários elementos além de OURO e PRATA. Temos
como aliado o verniz INDIANO que ajuda na durabilidade, resistência da peça e na
prevenção de alergia. ÓTIMOS LUCROS.
Requisitos: Gostar de vendas! Não precisa enviar Currículo, somente nome e
telefone para contato.
Salário: a combinar
Benefícios: METAS? Não trabalhamos com metas, pois sabemos como é a correria
de vários profissionais e microempreendedores hoje em dia, sendo assim; temos a
melhor aceitação no mercado. Além de todo um cuidado com a qualidade, e
garantia do nosso produto, estamos sempre dispostos a toda nossa clientela, o que
fideliza muito mais clientes conosco. Você não precisa vir até nós, VAMOS ATÉ
VOCÊ! Para seu conforto e comodidade.
Observações: Caso haja interesse converse conosco através de nossos canais de
atendimento: (19)30431323 / (19)995898198 / WHATSAPP (19)992813019
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carolina para o email contato@siriusjoias.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de Consultor (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROMOTOR DE VENDAS / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria Adonai RH em parceria com grande empresa de Telecom está com 1
vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Garantir o cumprimento das normas, padrões, processos e
metas de vendas estabelecidas no PDV; Ser o ponto focal para resolução dos
problemas do PDV e dos clientes; Monitorar a concorrência; Demonstrar e
configurar produtos; Conferir documentação; Coleta de Informações (ativações e
estoque); Garantir a manutenção do material de merchandising no PDV; Foco em
Ativação de Chip Pré-Pago e Controle, Positivação de Materiais de Merchandising e
Atendimento ao cliente.
Requisitos: Experiência em vendas preferencialmente em telefonia móvel,
conhecimentos de informática, residir em Campinas, ensino médio completo.
Horário das 9h as 18h – Segunda à Sábado
Salário: R$ 1.031,81
Benefícios: VR R$ 13,00, VT, Seguro de Vida, Assistência Médica e Assistência
Odontológica, premiações e comissões

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail vagasadonairh@gmail.com com a sigla promopiracicaba no campo
assunto até o dia 27/09/2015.
Veja outras vagas de Promotor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL / AMERICANA / 5 VAGA(S)
Têxtil Vabelo, fabricante de travesseiros e refis de almofadas de poliéster e silicone,
em Americana/SP. Está com 5 vaga(s) em aberto para Americana.
Responsabilidades: Atuará na captação e manutenção de novos clientes.
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência anterior com vendas; Vontade de
vencer; Possuir veículo próprio.
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão sobre vendas.
Observações: Vaga autônoma para representantes comerciais do ramo têxtil que
queiram incrementar suas representações com produtos de excelente qualidade.
Você determinará seus próprios ganhos.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
https://www.facebook.com/textilvabelo para o código de identificação da vaga
Representante até o dia 30/09/2015.

Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Vendedor (a) Interno (a)
Código da vaga: k337-902
Ramo da empresa: Locação de Autos, Máquinas e Equipamentos
Cidade: Contagem/MG
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KyrWDp

Corretor (a) de Imóveis
Código da vaga: k1029-15
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Acima de 25 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 19/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KnGHp2

Vendedor (a) Externo (a)
Código da vaga: k2739-189
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015

Previsão de encerramento: 26/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KnGG4x

Vendedor (a) Externo (a)
Código da vaga: k2739-190
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 05/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KyrW6r

Supervisor de Vendas
Empresa multinacional, multi- especialista em Materiais para Construção, contrata
Supervisor de Vendas, com as seguintes atribuições:
Supervisionar as atividades executadas pela equipe de vendas; Promover Opinião;
Monitorar diariamente o atendimento de metas da unidade em relação a objetivos
de vendas, minimização de índice de descontos, aumento de venda agregada,
índice de reclamações e devoluções de mercadorias. Prestar suporte no
atendimento ao cliente; Orientando a equipe no cumprimento de políticas internas,
de forma a garantir a satisfação, fidelização e conquista de novos clientes.
Participação ativa no processo seletivo; Integração dos Vendedores; Promover
reuniões; Interface com várias áreas da empresa; Manutenção e promoção de
medidas de segurança (EHS) e 5S, entre outras atividades.
Necessário experiência anterior nas atividades acima relacionadas.
Desejável conhecimentos e habilidades para manuseio de sistema e pacote Office.
Superior Completo ou Cursando áreas correlatas.
Imprescindível residir ou ter fácil acesso á São Carlos.
Disponibilidade de horário será um diferencial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Interessados enviar currículo para bonifacio.natalia@yahoo.com.br, especificando
no campo assunto o título da vaga.
Currículos fora do perfil, não serão avaliados.

CONSULTORES DE VENDAS - SP
Atividades: Acompanhamento das negociações em aberto, realização de reuniões
com o cliente para apresentação da empresa e do produto, prospecção de novos
clientes por telefone e visita a prédios comerciais, abertura e confecção de
propostas comerciais diariamente.
Requisitos: Ensino médio completo, boa dicção e ótima comunicação, facilidade
com relacionamento em grupo, desenvoltura, clareza, organização e pontualidade.
Proposta Contratação CLT, Fixo + Comissões. Assistência médica, Assistência
odontológica, Seguro de vida e Vale transporte.
Trabalho de segunda a sexta, das 9:00 ás 18:00.
Interessados devem enviar CV com ASS: Vendas para: oportunidadetel@gmail.com

COMUNICAÇÃO

ANALISTA DE MARKETING / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com 1 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!

Desenvolvedor (a) Multimídia
Código da vaga: k479-618
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1JCxmbG

Analista de Marketing
Código da vaga: k437-130
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1WVZCzX

Analista de Comunicação e Expressão Sênior
Código da vaga: v1232562
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015

O profissional atuará com foco na melhoria da qualidade de comunicação e
expressão e do posicionamento da área de serviço de atendimento ao cliente,
perante o público interno e externo.
O desafio será o de estabelecer processos e estrutura para o monitoramento,
orientação e evolução da área no que tange à comunicação.
É importante ser didático, ter bom relacionamento, boa desenvoltura para se
expressar, for capaz de analisar e identificar pontos fortes e fracos da equipe
quanto à comunicação e ter amplo domínio da Língua Portuguesa (gramática).
Remuneração: R$ 3.100,00
Benefícios: VR (R$23/dia) + VA (R$ 200/mês) + VT + Assist. Médica + Assist.
Odonto + Seg. de Vida Horário de Trabalho: segunda a sexta, das 09h às 18h
Local de Trabalho: Brooklin - São Paulo - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232562/analista-de-comunicacao-eexpressao-senior#sthash.My1JxfxZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna I
Código da vaga: v1232655
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
RESPONSABILIDADES:
- Coordenar os assuntos e elaborador os conteúdos a serem publicados nos
diversos canais de comunicação interna da companhia, como: mural, intranet e
newsletter;
- Auxiliar e organizar as reuniões de pauta da revista Sintonia e zelar pela
qualidade do conteúdo programado;
- Auxiliar na organização de eventos, ações e campanhas voltadas para os
colaboradores, a fim de contribuir para a manutenção e melhoria do clima
organizacional, motivação e engajamento na empresa;
- Auxiliar em iniciativas de Responsabilidade Social (campanha do agasalho, coleta
seletiva, construção de casas de emergência, sacolinhas de natal etc) e Qualidade
de Vida;
- Administrar os meios e recursos de Comunicação Interna, visando o cumprimento
do orçamento previsto e atingimento dos resultados;
- Mensurar, sempre que possível, os resultados da comunicação interna.
Apurar sua eficácia junto ao público alvo, seja por pesquisa de opinião, índice de
participação, Comitê de Comunicação Interna, feedbacks etc., com o objetivo de
melhorar continuamente os processos.
CONHECIMENTOS e HABILIDADES:
- Superior Cursando ou Completo em Jornalismo e afins;
- Conhecimento em Photoshop.

- Desejável Inglês e/ou Espanhol Fluente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232655/analista-de-comunicacaointerna-i#sthash.xu7MPICY.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação
Código da vaga: v1229870
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Gerenciar planos de Comunicação, utilizando o Mix de Comunicação (Propaganda,
Promoção, RP, Vendas Pessoais, MKT Direto, Eventos, Merchandising) adequado a
cada linha de produtos e /ou lançamentos. Fazer interface com público interno a
fim de conhecer e contribuir no cronograma de lançamentos da empresa; Definir o
posicionamento estratégico dos produtos : diferenciais competitivos, concorrentes,
público-alvo, etc.
Desenvolver e implementar plano de comunicação para os principais lançamentos e
produtos da empresa;
Utilizar as ferramentas do mix de comunicação, de acordo com a estratégia do
produto estabelecida

Fazer a interface com fornecedores externos de mídias sociais, assessoria de
impressa, marketing digital etc
Acompanhar a desempenho do produto durante seu ciclo de vida, desde o
lançamento até a possível eliminação;
Trabalhar juntamente com a área de design para o desenvolvimento de materiais
de apoio de vendas, Realizar pesquisas sobre novos produtos concorrentes no
mercado;
Elaboração da comunicação interna (incluindo jornal interno e revista) e corporativa
da empresa, bem como coordenação da assessoria de imprensa;
Gerenciar os eventos; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1229870/gerente-decomunicacao#sthash.P2FECWZt.dpuf
www.vagas.com.br

Designer Gráfico Jr.
Código da vaga: v1232435
Nível hierárquico: Pleno

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Atividades: Participar da criação e revisão de textos layouts de campanhas;
Administrar o conteúdo do site institucional da empresa, veículos internos de
comunicação e redes sociais; A
Auxiliar na organização de Eventos;
Requisitos:
Ensino superior completo em Marketing;
Comunicação, Publicidade e Propaganda;
Experiência na área de Marketing;
Conhecimentos necessários: Photoshop Coreldraw Pacote Office Adobe Acrobat
Experiência com Edição de Vídeo, será um diferencial
Habilidades necessárias:
Criatividade Inovação Pró-atividade
Boa comunicação Bom relacionamento Interpessoal Organização
Local de Trabalho: Zona Norte do Rio de Janeiro
Horário de Trabalho: De 2ª a 6ª feira; De 9h às 18h48
Remuneração: Combatível ao mercado + VA/VR + VT + Convenio com
Universidade + Plano de Saúde e Desconto em Farmácia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232435/designer-graficojr#sthash.dOdiHLO5.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Shopping Tamboré
Código da vaga: v1232266
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Data de expiração: 30 de Outubro de 2015
Atividades:
- Contribui no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento dos eventos de
marketing;
- Relacionamento com os lojistas e clientes, mídia inovadora;
- Relacionamento com agências para criação de material;
- Efetua a análise de vendas e fluxo do shopping.
Requisitos:
Ensino superior completo nas áreas de administração, marketing, comunicação
social ou áreas correlacionadas.
Local: Barueri - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232266/analista-de-marketingshopping-tambore#sthash.hsaZKMEr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1239493
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Outubro de 2015
Atividades: Realizará todo processo de Comunicação Interna da empresa
(comunicações estratégicas, revista mensal, campanhas, etc)
Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Jornalismo, Marketing, Relações
Públicas Inglês avançado Bons conhecimentos em Corel Draw - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239493/analista-decomunicacao#sthash.hetoutj9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna
Código da vaga: v1238984
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Outubro de 2015
O funcionário será responsável por:
- Conduzir o processo de elaboração da revista interna, através de reuniões entre
agência e equipe de comunicação interna, acompanhando entrevistas e aprovação
de textos, revisar conteúdo em inglês da publicação e divulgar para mailing
específico- Gestão do mural eletrônico, executar o processo de elaboração da
publicação, levantando matérias e elaborando roteiro para vinhetas animadas
- Responsável pelo conteúdo da intranet
- Elaborar e/ou fazer revisão dos comunicados de acordo com o que foi solicitado
no briefing, em português e inglês.
- Elaborar campanhas internas corporativas e locais, fazer interface com agência de
comunicação, acompanhar produção dos materiais, realizar divulgação
- Auxiliar na elaboração de materiais institucionais
Necessário ter experiência em comunicação interna corporativa
Ensino Superior Completo em Jornalismo
Inglês Avançado Noções de diagramação e layout
De segunda à sexta, das 8h às 18h (horário flexível)
Local de Trabalho: Vila Mariana/SP
Salário: A combinar
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo,
PLR, Vale Alimentação, Vale Transporte, Refeição no local de trabalho, horário
flexível. - See more at:

http://www.vagas.com.br/vagas/v1238984/analista-de-comunicacaointerna#sthash.xJQSnTfQ.dpuf
www.vagas.com.br

PESQUISADOR (Foco em Comunicação em C&T)
Código da vaga: v1239202
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 14 de Outubro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNÇÃO
- Acompanhar na literatura científica e em noticiários temas e notícias com
potencial de impacto no Amanhã e demais temas relacionados ao foco de atuação
do Observatório do Amanhã;
- Acompanhar a produção, publicação e edição de relatórios e informações de
importância para atualização da exposição de longa duração do Museu;
- Acompanhar e participar de eventos cujo tema esteja relacionado ao foco de
atuação do Observatório do Amanhã;
- Elaborar textos e sinopses de palestras e eventos;

- Auxiliar na organização de palestras, encontros, mesas-redondas, seminários,
lançamentos de publicações etc.;
- Atender pesquisadores e especialistas interessados em informações disponíveis no
Observatório ou em participar de suas atividades;
- Participar de programas de treinamento, projetos, cursos, eventos, convênios e
programa de ensino;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática.
- Executar demais tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função;
PRÉ-REQUISITOS
Formação: Superior Completo (preferência em comunicação)
Experiência:
Em atividades de divulgação de ciência e tecnologia;
Habilidades e Conhecimentos:
Boa escrita, capacidade de leitura e comunicação em inglês e espanhol.
CONDIÇÕES CONTRATUAIS
- 40h semanais
- Salário compatível com o mercado + VT, VR ou VA (R$21,00 por dia) e Plano de
Saúde. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239202/pesquisador-foco-emcomunicacao-em-c-t#sthash.kz9S01eG.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE REDES SOCIAIS E RP / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de tecnologia, com atuação mundial. Está com 1 vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: O profissional analista desenvolverá estratégias de conteúdo
para as principais redes sociais mundiais, bem como textos e releases para jornais
locais e nacionais. É fundamental que o profissional conheça analise de métricas em
redes sociais, relatórios e pontos de melhorias para o melhor resultado das ações.
Requisitos: Necessário experiência anterior com desenvolvimento de conteúdo para
redes sociais e mídias impressas. Desejável experiência em análise de métricas,
marketing digital e redação publicitária.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios:
Observações: Horário comercial. Registro CLT com 3 meses de experiência.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João para o e-mail
contato@werbungexpress.com.br com a sigla analista no campo assunto até o
dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de Analista de redes sociais e RP no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

Assistente de Marketing
Código da vaga: k337-900
Ramo da empresa: Comércio de Livros e Revistas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 19/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/1KyrViD

Assessor de Relações Sociais - CONFIANÇA RH
Local de trabalho: São João de Meriti RJ
“Atividades: Habilidade em informática que lhe permita montar apresentações e
relatórios;

Saber se expressar em público e falar em nome da empresa em palestras e
reuniões;
Ter capacidade de lidar sob pressão e saber se colocar de forma inteligente sem
demonstrar fraqueza ou grosseria;
Ter disponibilidade de ir até todos os bairros do município de São João de Meriti
para entender as necessidades de todos os tipos de clientes; Ser habilidoso ao
atender ao pedidos e fazer o papel de articulador, entendo que muitas vezes terá
que dizer não aos pedidos sem fechar as portas dos contatos.”
Necessário: Ensino superior cursando, experiência com as atividades a cima,
conhecer a região de São João. Diferencial ter habilitação B.
Salário: 2 Mil + benefícios
Horário: SEGUNDA À SEXTA DE 08:00 ÀS 18:00
Interessados encaminhar currículo para o e-mail: rh.confianca@yahoo.com , no
assunto colocar: Assessor de Relações Sociais

Analista de Marketing
Código da vaga: v1243156
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Descrição da Posição:
•Execução de todas as ações de Marketing derivadas do Planejamento Estratégico
Anual englobando: Eventos, Lead Generation, Comunicação Interna e Externa,
Plano de Mídia e Digital e etc.
•Planejamento, organização, execução, logística e operacional de todos os eventos
Internos e Externos (Pré, durante e Pós)
•Levantamento para promoção dos eventos/ações de marketing – ROI & KPI;
•Inserir e Monitorar leads no CRM, montar Dashboards e relatórios para a equipe
gerencial.
•Integração com times centrais de marketing para captação, mapeamento e
segmentação da base de clientes em nossas ferramentas de CRM;
•Interação com os times de conteúdo para coleta de dados (Local e Global) e
geração de campanhas;
•Responsável pela negociação com fornecedores de Marketing e compra/controle
de Materiais Promocionais (Brindes, Folders, Flyers e etc.);
•Controle Mensal e consolidação de relatório do orçamento anual de Marketing;
Necessário inglês avançado.
Local de trabalho: V. Olímpia - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243156/analista-demarketing#sthash.nXzLl3xi.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de comunicação
Código da vaga: v1243569
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
R$ 3746,86 + Vale transporte + vale alimentação+ plano de saúde + plano
odontológico + O profissional será responsável por toda a parte de relacionamento
com o associado: atendimento presencial, virtual, comunicação de modo geral,
inclusive o jornalista. Irá gerenciar composta por empregados do setor de
atendimento, além de ser responsável por toda a área de comunicação da empresa.
Vivência anterior na função; formação em áreas de Comunicação e afins - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243569/gerente-decomunicacao#sthash.AMtMqQPA.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1243715
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Atribuições:
Coordenação de marketing de produto financeiro varejo.
Gestão de equipe, demandas, execução e organização das atividades da área.
Atuação com publicidade off-line e online da empresa, trazendo melhorias para a
área. Divulgações para a área comercial (varejo) com foco no aumento das vendas.
Acompanhamento de eventos internos, para a área comercial e parceiros (incluindo
montagem e gestão dos fornecedores).
Acompanhamento de demandas de produção gráfica.
Responsável pela gestão de fornecedores.
Gestão do orçamento de projetos de acordo com budget.
Critérios: Sólida experiência com Publicidade e Propaganda (varejo).
Necessário experiência com produtos financeiros varejo pessoa física.
Conhecimento em publicidade e mídia.
Experiência com eventos (desejável atuação focada com área comercial).
Disponibilidade para viagens.
Local de Trabalho: Avenida Brigadeiro Faria Lima - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243715/coordenador-demarketing#sthash.GbbIvD2o.dpuf

www.vagas.com.br

Supervisor de Marketing
Código da vaga: v1243253
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
- Domínio nos programas Corel, Illustrator, Photoshop, Adobe e Indesign
- Experiencia anterior com gerenciamento de mídias sociais como facebook e
twitter
- Experiencia em Web design e Trade marketing
- Experiencia com campanhas de MKT, controle de orçamento e organização de
feiras e eventos
- domínio no pacote Office (Word, Excel e Power point)
- Inglês Avançado e espanhol básico
- Dinâmico, criativo e com boa redação
- Formação em áreas relacionadas e com pós graduação concluída nas áreas de
MKT ou comunicação

- Experiência anterior na função Salário e benefícios compatíveis com o mercado. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243253/supervisor-demarketing#sthash.2SAUx2xu.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Trademarketing em Fortaleza
Descrição:
Assistente de Trademarketing
1
Comunicação
Segmento: logística
Requisitos: Ensino superior em andamento (administração, marketing ou áreas
afins);Ensino superior em andamento (administração, marketing ou áreas afins);
Informática em nível avançado (especialmente Excel);Informática em nível

avançado (especialmente Excel);
Conhecimentos de administração .Conhecimentos de administração.
Atividades:
Medir e acompanhar os indicadores estratégicos (scorecard) do fornecedor; Medir e
acompanhar os indicadores estratégicos (scorecard) do fornecedor;
Analisar e apresentar o desempenho das equipes de venda aos demais trade?s, gás
e diretoria comercial; Gerar relatório de ações (ponto extra, encarte, pacote, pacote
acumulativo, campanhas, ações de pdv, comissão dobrada, etc) e enviar para
equipe de vendas e trade; Gerar relatório de ações (ponto extra, encarte, pacote,
pacote acumulativo, campanhas, ações de pdv, comissão dobrada, etc) e enviar
para equipe de vendas e trade;
Acompanhar e alimentar os dados no site de fornecedor específico relativo às
campanhas promocionais; Disseminar as informações da indústria para as demais
áreas (compras, trade, equipe de venda, equipe de merchandising e diretoria
comercial);Disseminar as informações da indústria para as demais áreas (compras,
trade, equipe de venda, equipe de merchandising e diretoria comercial);
A empresa oferece:
Salário a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Produtor Audiovisual em Belo Horizonte
Descrição:
Produtor Audiovisual
1
Comunicação
Local: Funcionários
Horário: 8h30 às 18h
Escolaridade: Superior completo ou em curso (Áreas afins).
Conhecimentos específicos: Conhecimento das leis que regem a realização e o
incentivo à produção audiovisual no Brasil; conhecimento dos procedimentos
necessários à obtenção de financiamento público e privado para produção de
audiovisuais no Brasil.
Atividades: Acompanhar os editais federais, estaduais e municipais para
financiamento de produtos audiovisuais; Produzir o material necessário para
inscrição e participação nos processos públicos e privados de incentivo à produção
de audiovisuais; Acompanhar a tramitação de processos para financiamento de
produtos audiovisuais; Apresentar, defender e justificar, presencialmente ou por
meio eletrônico, os projetos de produção audiovisual da empresa; Dar aos projetos
de produção audiovisual da empresa os formatos requeridos para apresentação a
entidades públicas ou privados de financiamento de produção audiovisual.

Experiência: Experiência prévia como produtor (a) audiovisual.
Benefícios: VT + VR (R$15,00/dia)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Diretor de Arte em Fortaleza
Descrição:
Diretor de Arte
1
Comunicação
Porte: grande
Requisitos:
Superior completo em publicidade e propaganda.
Conhecimento no pacote Office;
Conhecimento no pacote adobe (in Desing, photoshop, illustrator, première e flash)
Atividades:
Criação de conteúdos especiais, gráficos e ilustrações;
Desenvolvimento de folders;

Diagramação de conteúdos.
Horário: comercial
A empresa oferece:
Salário a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

EDUCAÇÃO

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

Educador (a) Infantil
Código da vaga: k2121-838
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N1Q831

Professor (a) de Matemática
Código da vaga: k3422-95
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Camaçari/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 26/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZBvQ

Supervisor (a) Pedagógico (a)
Código da vaga: k3422-99
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 26/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZBvS

Educador de Música
Código da vaga: v1231535
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
Principais atividades:
- Planejar, ministrar e avaliar a oficina de música, seja com ênfase na regência de
canto coral e musicalização ou ensino coletivo de percussão e musicalização para
crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos;
- Possuir Habilidade para planejamento e condução dos processos pedagógicos;Habilidade em mediar grupos;

- Capacidade de organização e de trabalhar sobre metas e prazos;
- Capacidade de articular e mobilizar diferentes atores sociais.
Requisitos necessários:
- Ensino superior completo e/ou formação especifica em Música;
- Experiência em projetos sociais e/ou em escola pública e experiência nas
atividades relacionadas acima. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1231535/educador-demusica#sthash.kg1wtZO6.dpuf
www.vagas.com.br

Educador de Artes Visuais
Código da vaga: v1231533
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
Principais atividades:
- Planejar, ministrar e avaliar a oficina de Artes Visuais, direcionada para crianças e
adolescentes entre 06 e 15 anos;

- Possuir Habilidade para planejamento e condução dos processos pedagógicos;Habilidade em mediar grupos;
- Capacidade de organização e de trabalhar sobre metas e prazos;
- Capacidade de articular e mobilizar diferentes atores sociais.
Requisitos necessários:
- Ensino superior completo e/ou formação especifica em Artes;
- Experiência em projetos sociais e/ou em escola pública e experiência nas
atividades relacionadas acima. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1231533/educador-de-artesvisuais#sthash.aWIzWD7h.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Pedagógico
Código da vaga: v1230006
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Mato Grosso do Sul / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 15 de Outubro de 2015

O profissional atuará em várias dimensões:
1. Planejamento e Ação pedagógica do currículo formal e de atividades do contra
turno e, de eventos escolares
2. Orientação e articulação com os educadores
3. Assessoramento técnico à gestão administrativa da escola
4. Assessoramento técnico à diretoria
5. Articulação com diferentes stakeholders
Carga horária: 44 horas semanais
Salário: R$ 4.500
Benefícios: acomodações e alimentação inclusas - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1230006/coordenadorpedagogico#sthash.9hZY7IzM.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Educação
Código da vaga: v1234938
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 04 de Outubro de 2015
Profissional será responsável pela organização, desenvolvimento e estruturação de
cursos próprios; customização de cursos externos; forte relacionamento com
palestrantes renomados; etc.
Disponibilidade para viajar durante a semana.
Diferencial: Inglês - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234938/coordenador-deeducacao#sthash.pVm5MxAE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Corporativa Pl (T&D)
Código da vaga: v1234190
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Atividades:
Realizar diagnóstico e levantamento de necessidades de treinamento;
Desenvolver materiais e atualizar conteúdos já desenvolvidos;

Estabelecer novas parcerias educacionais, com o intuito de buscar e disseminar as
melhores práticas;
Administrar projetos e treinamentos da área de Educação Corporativa
(planejamento; implantação; execução e mensuração);
Criar, atualizar e assegurar o cumprimento dos procedimentos e instruções de
trabalho da área de Educação Corporativa;
Controlar o orçamento aprovado dos processos e projetos de sua responsabilidade;
Acompanhar os indicadores de desempenho dos processos e projetos de sua
responsabilidade.
Requisitos:
Experiência em Treinamento e Desenvolvimento;
Ensino Superior Completo;
Excel intermediário;
Inglês intermediário. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234190/analista-de-educacao-corporativa-pl-td#sthash.I8SGgYSH.dpuf
www.vagas.com.br

Professor
Código da vaga: v1235574
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 03 de Novembro de 2015
Responder pelo planejamento e desenvolvimento das atividades executadas em
sala de aula e pelo acompanhamento e avaliação do desempenho dos alunos,
através das normas e planos pedagógicos determinados na área em consonância
com a Supervisão Pedagógica e de acordo com a filosofia da escola.
REQUISITOS:
- PROFESSOR DE MATEMÁTICA- Curso de licenciatura em Matemática, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação;
CONHECIMENTOS
⎫ Didática
⎫ Tecnologia Educacional
⎫ Informática (Nível Intermediário)
⎫ Legislação Educacional
⎫ Teorias e práticas pedagógicas
⎫ Processos Educacionais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235574/professor#sthash.l7FkzR1N.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Marketing Campus Canoas
Código da vaga: v1233806
Nível hierárquico: Sênior
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
Buscamos profissional para ministrar disciplinas para o curso superior de Marketing
no Campus Canoas.
Requisitos:
-Curso superior completo em Administração, Comunicação Social ou áreas
correlatas;
- Especialização e/ou Mestrado concluído;
- Experiência na área de Marketing;
- Desejável experiência na área acadêmica.
Salário compatível com a função, vale transporte, auxílio educação e plano de
carreira docente. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233806/professor-marketing-campuscanoas#sthash.24ixYbSQ.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR FISIOTERAPEUTA - CURSO TECNOLOGIA EM ESTÉTICA
Código da vaga: v1233554
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
Disciplina:
FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA
REQUISITOS:
- Superior completo em FISIOTERAPIA, com titulação mínima de ESPECIALIZAÇÃO,
desejável mestrado;
- Disponibilidade para trabalhar na unidade do Centro Tecnológico Positivo da
OSÓRIO;
- Disponibilidade para lecionar no período da MANHÃ E/OU NOITE (duas vezes por
semana);
- Desejável experiência como docente.
CONTEÚDO A SER TRABALHADO COM OS ALUNOS
- Patologias estéticas
- Tipos de pele e seus tratamentos
- FEG,
- Flacide
- Hipercromias e hipocromias
- Cicatrização

- Estrias
- Gordura localizada e sistêmica
ATIVIDADES:
- Mediar o processo de ensino e aprendizagem, cumprindo o planejamento
realizado conforme as matrizes curriculares e os princípios e valores institucionais;
- Ministrar aulas presenciais;
- Preparar avaliações para alunos;
- Lançar notas;
- Dentre outras atividades pertinentes a função.
BENEFÍCIOS:
- Plano de Saúde Unimed;
- Desconto nos cursos de Graduação e Pós da Universidade Positivo.
- Desconto no Colégio Positivo para dependentes.
- Vínculo de trabalho CLT. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233554/professor-fisioterapeuta-cursotecnologia-em-estetica#sthash.szTvz45S.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Pedagógico
Código da vaga: v1235538
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 03 de Novembro de 2015
Atuar como interlocutor nas dimensões organizacional e disciplinar na interação
com o Aluno, a Família e a Escola garantindo suporte logístico (pedagógico e
administrativo) e um ambiente favorável ao desenvolvimento do processo
educacional da escola. Conhecimentos:
⎫ Atendimento ao Público Filosofia Salesiana Informática (Nível Intermediário)
Orientação Disciplinar Rotinas Educacionais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235538/assistentepedagogico#sthash.vK0uTIZK.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Pedagógico
Código da vaga: v1232845
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015

Atividades:
• Estabelecer as políticas de treinamentos da unidade de negócio.
• Estabelecer e planejar os treinamentos que serão oferecidos na unidade de
negócio.
• Elaborar estratégias para captação de alunos, instrutores e empresas parceiras.
• Atuar na contratação de instrutores.
• Disponibilizar e acompanhar a formação dos instrutores.
• Supervisionar e apoiar o trabalho dos instrutores na elaboração dos treinamentos.
• Orientar os instrutores na construção da didática dos treinamentos.
• Desenvolver ações pedagógicas visando a melhoria na qualidade no ensino.
• Acompanhar os avaliações de reação dos alunos e discutir/ propor soluções
quando necessária
• Elaborar relatórios para análise dos indicadores pela Diretoria.
• Definir e avaliar continuamente os recursos humanos e materiais para a execução
dos treinamentos
• Executar procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados.
• Participar dos processos dos demais departamentos da empresa quando
necessário.
• Sugerir melhorias nos processos da empresa.
• Autorizar despesas mensais, necessárias para a execução contratual de acordo
com os limites estabelecidos pela Diretoria.
Conhecimentos:
Treinamento e desenvolvimento.
Gestão de ensino a distância.

Tecnologia da Informação e Comunicação.
Implantação e execução de treinamentos.
Regime de Contratação: CLT
Benefícios: Vale Transporte ou Auxílio Combustível; Vale Alimentação ou Refeição;
Plano de Saúde e Odontológico.
Horário: 09:00 às 19:00.
Salário: À Combinar
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232845/gerentepedagogico#sthash.F4a0cIbd.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PÓS GRADUAÇÃO
Código da vaga: v1235455
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Arapongas / PR / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 04 de Outubro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

Elaboração do projeto pedagógico e cronograma dos cursos de pós-graduação;
Seleção, cadastro e frequência do corpo docente;
Acompanhamento da frequência, notas, evasão e emissão de certificados de
alunos. FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Pós-Graduação Completa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência na área de pós-graduação, preferencialmente com gestão de equipes.
HORÁRIO DE TRABALHO De segunda a sexta à noite e sábado de manhã
LOCAL DE TRABALHO Unopar Arapongas - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235455/coordenador-posgraduacao#sthash.GS5yPHs1.dpuf
www.vagas.com.br

Monitor (a) de Alunos (Osasco)
Código da vaga: v1235632
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 04 de Outubro de 2015

Vaga efetiva
Local de trabalho: Osasco
Horário: Segunda à Sexta das 12:30h às 19:30h
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, plano de saúde, bolsa de estudos gratuita para filhos, Vale
transporte.
Requisitos:
- Superior completo ou cursando em Pedagogia;
- Desejável experiência na área educacional;
- Fácil acesso à região.
Principais atribuições: Monitorar crianças. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235632/monitor-a-de-alunososasco#sthash.xpFsDUWL.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE INGLES / SANTA BARBARA D\'OESTE / 2 VAGA(S)
Skill idiomas está com 2 vaga(s) em aberto para Santa Barbara D\'oeste.

Responsabilidades: lecionar aulas em inglês para Kids, tens e adultos,
disponibilidade para trabalhar aos sábados.
Requisitos: Fluência na língua inglesa.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Coordenador Luiz
para o e-mail coordenacaoskilsbo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o
dia 11/11/2015.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROFESSOR (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
HAMMER SPORTS ll está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: DAR AULA DE GINÁSTICA
Requisitos: FORMADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: PRECISO DE UM PROFESSOR OU PROFESSORA , PARA ATUAR NA
ÁREA DE GINASTICA , SEGUNDA E QUARTA DAS 18:30 AS 21:00

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de
NATHALIA/CRISTINA para o e-mail hammersports2@terra.com.br com a sigla GIN
no campo assunto até o dia 28/09/2015.
Veja outras vagas de PROFESSOR (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor Pedagógico em Caeté
Descrição:
Supervisor Pedagógico
1
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

Monitor de Educação Infantil em São Paulo
Descrição:
Monitor de Educação Infantil
2
Educação
Segmento: educação (ensino infantil)
Local: Jabaquara
Requisitos:
Residir na região
Atividades:
Estudo bíblico e recreação infantil para crianças - faixa etária de 1 a 9 anos.
Horário: domingos das 18h30 às 21h30 e um sábado por mês.
A empresa oferece:
Salário a combinar
Contratação clt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

EDUCADOR - Professor de inglês para crianças
Código da vaga: v1243644
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Acreditamos no trabalho integral do educador e valorizamos não só o fazer, mas
também o pensar nas importantes áreas de planejamento, registros reflexivos,
avaliação, comunicação, pesquisa e formação.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS:
Habilidade para trabalhar com crianças de 2 a 13 anos de idade, pró-atividade,
criatividade, capacidade de ouvir críticas, estar apto a mudanças, maturidade e
responsabilidade, comprometimento e espontaneidade.
REQUISITOS BÁSICOS: Necessário residir na região Sul de São Paulo ou a um raio
de 12 km da escola. Desejável carro para as aulas em domicílio.
HORÁRIO DE TRABALHO: Mínimo de 28 horas semanais, nas quais são incluídas as
horas de planejamento de aulas (sextas de manhã são as nossas reuniões
pedagógicas, com presença obrigatória).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Desejável experiência profissional anterior.
FORMAÇÃO DESEJÁVEL: Letras, Psicologia ou Pedagogia
IDIOMA: Inglês fluente, desejável certificação de inglês (TOEFL, IELTS, FCE, CAE,
CPE, Celta, TKT ou outros)
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DIRETAS:

Planejamento e preparo de aulas;
Aulas na escola e nas casas dos alunos (aulas individuais e em grupo);
Trocas frequentes de materiais pedagógicos;
Escrita de documentos pedagógicos (planejamento e relatório), respeitando os
prazos combinados;
Comunicação com as famílias (reuniões pessoais, contatos por e-mail e telefone);
Participação em reuniões pedagógicas e reuniões gerais;
Participação em reuniões individuais com coordenação;
Participação em atividades coletivas;
Reflexão sobre o próprio trabalho
BENEFÍCIOS:
- Ajuda de custo durante curso de formação (2 semanas);
- Alimentação (a depender das horas médias mensais);
- Plano de saúde Medial (a escola paga 47% do plano 640A da Medial);
- Ajuda gasolina (para educadores que utilizam o carro para dar aulas);
- Ajuda manutenção carro (para educadores que utilizam o carro para dar aulas) –
a cada 1000 km rodados;
- Cultura Viva - valor semestral para ser investido em cultura (livros, teatros,
cinema entre outros);
- Fundo curso (a depender das horas médias mensais);
- Férias coletivas: 1° semana de julho (10 dias) e Dezembro/janeiro (20 dias);
- Flexibilidade de horário e local de trabalho (combinados previamente com a
coordenação), cumprindo com os compromissos acordados.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243644/educador-professor-deingles-para-criancas#sthash.8e2Bdleo.dpuf
www.vagas.cim.br

Consultor Educacional
Código da vaga: v1243658
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Atividades:
Dar suporte pedagógico às Escolas e professores, visando auxiliá-los na utilização
dos mesmos;
Oferecer ajuda prática na utilização dos sites pedagógicos;
Realizar pesquisas de mercado junto às escola e professores adotantes
identificando aspectos positivos ou possíveis dificuldades na utilização das obras;
Programar encontros de autores com professores adotantes visando esclarecer
dúvidas, orientá-los por ocasião do planejamento ou mesmo durante o ano letivo.
Requisitos: Ter atuado em escolas e editora.
Formação superior completa em Pedagogia.

Ter CNH B e disponibilidade para viagens.
Local de trabalho: Minas Gerais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243658/consultoreducacional#sthash.tN3qHFYj.dpuf
www.vagas.com.br

DOCENTE DE ARQUITETURA
Código da vaga: v1243430
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itabuna / BA / BR
Quantidade de vagas: 5
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Vaga para Professor de Arquitetura e Urbanismo;
Lecionar disciplinas do curso de Arquitetura:
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA

Necessário formação acadêmica em Arquitetura;
Especialização Lato Sensu (Pós Graduação) concluída ou especialização Stricto
Sensu (Mestrado ou Doutorado);
HORÁRIO DE TRABALHO
Vespertino/Noturno
Dia da semana a combinar
A soma da carga horária não pode exceder o limite de 40h/semanais na mesma
Instituição.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Nome da Unidade - UNIME ITABUNA
Endereço da Unidade Av. José Soares Pinheiro nº 1.191- Bairro Lomanto Junior Itabuna-BA.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243430/docente-dearquitetura#sthash.3xMZLfes.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico - Língua Portuguesa
Código da vaga: v1243616
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
Esse profissional executará as seguintes funções:
• Atendimento especializado ao professor (ativo e passivo);
• Produção de conteúdo: roteiro de aulas; sugestões de atividades; sugestões de
avaliações; rotas didáticas; material de apoio para as convenções; material de
apoio para assessores pedagógicos e coaches;
• Análise de livros didáticos.
Periodicamente exercerá:
• Atendimento in loco ao cliente; e
• Participações em convenções e eventos.
Requisitos:
-Formação: A partir do 3º ano ou formado em Língua Portuguesa ou Letras com
habilitação em Português e InglêsConhecimentos Técnicos:
• Pacote Office;
• Sistema Android / tablets e aplicativos.
-Experiência Anterior: Principalmente em sala de aula/ planejamento.
-Outras Informações:
Esse profissional tem como desafio entender e conseguir dar retorno em
atendimento aos clientes.
Modalidade de contratação: Prestação de Serviços.

Local de trabalho: Matriz - Zona Leste (SP).
Horário: Comercial (2ª a 6ª feira).
Remuneração: R$ 2.270,00. Facilidades: Alimentação no local. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1243616/assessor-pedagogico-linguaportuguesa#sthash.VqsbAGtq.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

Engenheiro de Assistência Técnica
Código da vaga: v1216532
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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 / 8D/ 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 de Aplicação
Código da vaga: v1225119
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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 number/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/engenheirode-aplicacao#sthash.TLkxzQml.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1228960

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Guaíra / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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 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-de-seguranca-dotrabalho#sthash.UxAOe6mw.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de desenvolvimento
Código da vaga: v1232407
Nível hierárquico: Pleno

Local: Brasil
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principal Negócio:
Desenvolvimento de solução para fusão de dados de sensores distribuídos.
Formação necessária:
Engenharia eletrônica, da computação, telecomunicações ou afins.
Responsabilidades e Atribuições da Função:
Desenvolvimento de SW aeroembarcado para aplicações militares, que contempla
:- Fusão de dados de sensores distribuídos para prover consciência situacional;
- Modelagem e simulação de fusão de dados utilizando de sensores distribuídos;
- Seleção/design de algoritmos para fusão de dados;
- Documentação de projeto;
- Especificação de software.
Conhecimentos Necessários:
Conhecimento teórico sólido em:
- Processos estocásticos;
- Processamento estatístico de sinais;
- Processamento de sinais.
Experiência em desenvolvimento de produto; Simulação utilizando Matlab/octave;
Conhecimentos Desejáveis:
'Experiência em fusão de dados com objetivo de prover consciência situacional;
Desenvolvimento para Sistema operacional: Linux / Vxworks - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232407/engenheiro-dedesenvolvimento#sthash.ImwQ06KP.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de software
Código da vaga: v1232380
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasil
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Principal Negócio:
Especificação, modelagem, desenvolvimento e testes de software.
Responsabilidades e Atribuições da Função:
Desenvolvimento de SW aeroembarcado para aplicações militares, que contempla:
- Especificação de requisitos de software;
- Projeto de arquitetura de software;
- Modelagem de software;
- Documentação;
- Codificação e testes.
Conhecimentos Necessários:
- Linguagem de programação C e/ou C++;
- Modelagem UML;
- Sistema operacional: Linux e/ou Vxworks;
- Experiência em desenvolvimento de software com controle de versão subversion,
git ou similares;

Conhecimentos Desejáveis:- Familiaridade com protocolos de comunicação. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232380/engenheiro-desoftware#sthash.2XHIQ6kD.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1232195
Nível hierárquico: Sênior
Local: Dourados / MS / BR
Principais Responsabilidade:
Atuar no planejamento, controle e execução de projetos industriais, gestão de
terceiros, follow up com fornecedores, execução de desenhos e layout de fábrica,
dimensionamento de sistema de refrigeração com amônia e sistema de geração de
vapor.
Requisitos:
Graduação em Engenharia Mecânica.
Possuir registro no CREA
Experiência em indústria de alimentos e aplicações das NR´s.

Agilidade, pro atividade, boa comunicação, facilidade em trabalhar em equipe,
disponibilidade e flexibilidade. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232195/engenheiromecanico#sthash.hVvHAaMi.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de BI
Código da vaga: v1232517
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Responsabilidades:
- Trabalhar a massa de dados produzida pelos sistemas e aplicativos da empresa.
- Transformar as informações obtidas em relatórios, dashboards e sistemas de
monitoramento.

- Necessário conhecimentos em Hadoop ecosystem (HDFS, Hbase, Mapreduce)Desejável conhecimento nas linguagens Java e Python Formação em Engenheira da
Computação, Ciência da Computação ou áreas afins. Buscamos um profissional
dinâmico, criativo e que traga novas ideias para a empresa. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232517/engenheiro-debi#sthash.Re4Rlphv.dpuf
www.vagas.com.br

Business Developer (Engenharia)
Código da vaga: v1214100
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Requisitos:
- É desejável, graduação completa em Engenharia Civil;
- É de suma importância a fluência no inglês;
- Será considerado diferencial MBA em curso ou concluído;
- É desejável, experiência anterior no segmento de Vendas Técnicas para o
segmento de Construção Civil;

Atividades:
- Suporte de vendas estratégicas e operacionais na aquisição e apoio técnico de
grandes projetos, engenharias e departamentos técnicos de clientes-chave na área
de Construção;
- O objetivo principal dessa posição é aumentar as vendas dos "Produtos
Especificáveis";
- Avaliar o potencial de projetos definidos e elaborar uma estratégia de
acompanhamento das áreas envolvidas nestes projetos como engenharias,
departamentos técnicos de clientes compradores e influenciadores com o objetivo
de aumentar as vendas de produtos da nossa empresa;
- Realizar treinamentos, apresentações e conferências para os clientes e tomadores
de decisão, simpósios, universidades e outros, com o objetivo de fornecer os
conhecimentos das aplicações com nossos produtos;
- Identificação das necessidades e tendências do mercado;
Local de trabalho: São Paulo
Horário de trabalho: Segunda à Sexta, horário comercial.
Remuneração e Benefícios compatíveis com o mercado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1214100/business-developerengenharia#sthash.11za0QpY.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro (a) de Manutenção
Código da vaga: k1465-111
Ramo da empresa: Nutrição
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 06/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EJOFfh

ENGENHEIRO PLENO
Código da vaga: v1233755
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Apuração e divulgação interna dos indicadores técnicos de qualidade do
atendimento e do fornecimento de energia elétrica, definidos pelo Regulador;
Envio à ANEEL do relatório dos índices DEC e FEC e demais índices técnicos
exigidos;
Envio à ARSESP do relatório dos índices DEC e FEC no formato exigido;
Elaborar relatórios de acompanhamento dos indicadores coletivos e individuais de
continuidade, pagamento de compensações e divulgar internamente;
Elaborar/disponibilizar relatório mensal de desempenho do sistema de distribuição;
Elaborar/disponibilizar relatório mensal de desempenho do sistema de
subtransmissão; Executar atividades de cargos e níveis superiores sob delegação e
supervisão de pessoal de maior senioridade.
REQUISITOS DA VAGA:
Superior completo em Engenharia Elétrica;
Excel, Word e PowerPoint - Intermediário;
Inglês intermediário;
Experiência no sistema elétrico;
Conhecimento regulatório;
Conhecimento em sistemas de gestão de ocorrências - OMS; NR-10 Básico;
Conhecimento da ISO 9001;
Desejável conhecimento em gerenciamento de contratos.

LOCAL DE TRABALHO: Barueri-SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1233755/engenheiropleno#sthash.mtBW9ku7.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrimensor
Código da vaga: v1232780
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Exp. em gerenciamento de estudos e levantamentos topográficos, geodésicos,
batimétricos, fotogramétricos; cálculo da rede de apoio de implantação; medições;
terraplanagem e cálculo de volumes.
Sólidos conhecimentos em sistemas de saneamento, irrigação e drenagem.
PRÉ REQUISITOS:
Formação em Engenharia Agronômica / Agrimensura com certificações RICS / CIOB
ou outras. Inglês Fluente
LOCAL DE TRABALHO: São Paulo/SP
BENEFÍCIOS:
* Assistência médica e Odontológica
* Vale-alimentação/refeição
* Seguro de vida em grupo

* Reembolso de medicamentos
* Participação nos resultados - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232780/engenheiroagrimensor#sthash.43U1kQgu.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro (a) de Manutenção
Código da vaga: v1234798
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Serra / ES / BR
Quantidade de vagas: 1
Requisitos:
• Ensino Superior completo;

• Cursos de Engenharia Elétrica, Mecatrônica, Mecânica completo,
preferencialmente com pós graduação;
• Conhecimento no ramo siderúrgico ou de mineração;
• Conhecimento de nequipamentos móveis de grande porte;
• Experiência em análise de falhas, manutenção preditiva e preventiva;
• Desejável conhecimento em Lean Manufacturing;
Principais Atividades:
• Realizar avaliação contínua dos conceitos de manutenção dos equipamentos e da
planta MRP (prioridades, riscos, alto investimento, etc);
• Apresentar propostas de oportunidades de melhoria, modificações, investimentos
com base no aumento da disponibilidade e vida útil dos ativos e/ou na redução de
gastos de manutenção;
• Coordenar e gerir a equipe de manutenção preventiva, preditiva e de reformas
especializadas, de acordo com o padrão Harsco;
• Elaborar o plano de manutenção preventiva com foco no aumento da
produtividade e confiabilidade dos equipamentos;
• Conduzir análises de falhas usando técnicas, para garantir e aumentar a
confiabilidade dos equipamentos e da planta MRP;
• Conduzir projetos de otimização de custos de manutenção;
• Coordenar os trabalhos de inspeção mecânica e elétrica de equipamentos;
• Conduzir estudos de Aumento de Tempo Médio Entre Falhas e Quantificação de
Custo de Manutenção Evitado;
Benefícios:
• Salário a combinar;
• Plano médico;
• Plano Odontológico;
• Alimentação na empresa;
• Vale transporte;
• Participação nos Lucros da empresa;
• Previdência privada;

• Seguro de vida.
Carga Horária:
• Segunda a Sexta feira;
• 40 horas semanais (08:00 as 17:00)
Local:
• Serra – ES - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234798/engenheiro-a-demanutencao#sthash.BFikUIuN.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Engenharia

Código da vaga: v1234585
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Perfil:
- Formação Superior completa em Engenharia
Elétrica/Eletrônica/Telecomunicações;
- Experiência anterior na função;
- Imprescindível:
Registro no CREA;
- Desejável conhecimentos em Inglês, ferramentas em CAD e conhecimentos das
normas de segurança.
Principais Responsabilidades:
Gerenciar projetos de engenharia, planejando, projetando e construindo redes que
atendam de forma satisfatória nossos clientes internos e externos, garantindo a
qualidade, rentabilidade, confiabilidade dos nossos produtos e atendendo as
normas e regulamentações do segmento.
Informações adicionais:
Local de trabalho: Barra da Tijuca/RJ.
Disponibilidade para viagens.
Salário + Benefícios - Vale Transporte + Vale Refeição (21,50 por dia) + Vale
Alimentação (160,00 por mês) + Seguro de vida + Assistência Médica e
Odontológica (após o período de experiência). - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234585/gerente-deengenharia#sthash.tq1pjnrO.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrônomo
Código da vaga: v1234737
Nível hierárquico: Sênior
Local: Petrolina / PE / BR
Quantidade de vagas: 1
Requisitos:
Superior completo em Engenharia Agronômica;
Pacote Office;
Inglês desejável.
Atividades:
Habilidade para lidar com artigos científicos, publicações, tabulações, estudos
direcionados.
Atuará no setor de pesquisa, realizando testes para melhoramento genético das
videiras para produção de uvas de mesa, em área experimental e em áreas de
escala comercial. Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Transporte às fazendas sem ônus + Refeição no local + AM + SV

Horário: Seg. a Sex. 8h às 17h e Sáb. Alternados - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234737/engenheiroagronomo#sthash.eoe96LA1.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Telecomunicações
Código da vaga: v1235713
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cataguases / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 06 de Outubro de 2015
* Gerenciar o serviço de Telecom da unidade de Negócio. Análise de novos
projetos, planejamento da implantação dos projetos para alocação de equipes de
campo e gestão de equipes multidisciplinares.
* Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Telecomunicações. Desejável
Pós-graduação / MBA em Telecomunicações, Projetos ou Tecnologia da Informação.
* Vivência com coordenação de projetos de obras de implantação de sistemas de
telecomunicações em empresas de grande porte.
* Desejável vivência em empresas do segmento Utilities (Telecom, Elétrica, Água e
Gás) ou em fornecedores que prestam serviços para este segmento. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235713/coordenador-detelecomunicacoes#sthash.58HYS0mK.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Industrial Jr.
Código da vaga: v1234412
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 02 de Novembro de 2015
Responsabilidades:
Atuar no setor de Processo, Planejamento e Produção;
Coordenar projetos;
Fazer a gestão de documentos, elaborando e analisando as revisões de
documentos; Atuar em Treinamentos.
Requisitos necessários:
Atuação em processos Industrial
Conhecimento em ISO /NRs
Conhecimento em Qualidade e Segurança Elaboração de projetos
Excel avançado
Inglês intermediario

Local de Trabalho: Olímpia - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234412/engenheiro-industrialjr#sthash.HIHoMXXY.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico Sênior
Código da vaga: v1233373
Nível hierárquico: Sênior
Local: Juruti / PA / BR
Quantidade de vagas: 2
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Necessário experiência consolidada como Engenheiro Mecânico, no segmento
minerador:
* Desenvolver estudo de confiabilidade em equipamentos ou sistemas, análise de
falhas, projetos de melhoria operacional e projetos de redução de custo;
* Elaborar e revisar planos de manutenção;
* Apoia a área de projetos - aplicação dos estudos de confiabilidade na área para
novos projetos;
* Aplicar e implantar ferramentas de qualidade e segurança (EHS);
* Implantar ferramentas de Confiabilidade e metodologia da Excelência em
Confiabilidade
* Desenvolver interface com outras áreas da empresa (Operação, Segurança, A&L,
Compras, Controladoria, CAPEX etc);
É necessário disponibilidade para residir em área remota.

A Companhia oferece atrativa cartela de benefícios, forte investimento em
desenvolvimento e constantes oportunidades de crescimento profissional. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233373/engenheiro-mecanicosenior#sthash.k2XshSOy.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE ENGENHARIA / COSMÓPOLIS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Química está com 1 vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Atuar na área de engenharia industrial, irá acompanhar
processo, desenvolvimento à execução de projetos fabril, levantar as necessidades
e requisitos, acompanhar cronograma, desenvolver planilhas e apresentações.

Requisitos: Deve ter formação técnica na área e ter conhecimento em ferramentas
de controle de projetos, processos industriais e normas. Desejável estar cursando
Engenharia.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Vale-Alimentação, Vale-Refeição,
Vale-Cultura, Vale-transporte/fretado/estacionamento no local, Seguro de vida,
Convênio Farmácia, Previdência Privada e PLR
Observações: De segunda à sexta, das 08h às 17h (com 1 hora de almoço).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de R&S para o e-mail
processors01@gmail.com com a sigla Assengemp no campo assunto até o dia
05/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Engenharia no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Safety Engineer
RH Automotive-São Paulo, SP
Segurança do Trabalho Função desejada:
Engenheiro Segurança Trabalho
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-São Paulo
Salário: À

combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Elaboration standards and procedures aimed at the accidents preventions;
Preparation and awareness procedures related Safety and Security, since
the phases of recognition, identification, classification of the chemical,
physical and biological;
Elaboration of technical assessments for the special retirement and PPP;
Orientation technical for security and safety achievement established;
Elaboration of process and provides technical to ensure compliance with
EHS regulations and MESH requirements;
Identifies, assesses, and reduces/eliminates security and safety risk;
Development and deployment of EHS management systems (E.g. ISO
14001 and OHSAS 18001);
Investigates incidents (including near misses, releases and losses) and
accidents to determine root cause and prepares/directs corrective action
plans;

Develop and/or revise safety programs for employee safety and regulatory
programs such as OSHA;
Develop appropriate course for all safety programs including the materials
required for instruction;
Facilitate all facets of the safety work order system;
Facilitate all aspects of the safety program for new employee orientation;
Coordinate plant safety inspections and surveys including SPAs, weekly
safety reports, safety training and effectiveness, etc.
Minimize the occurrence of security accidents through identification and
control of risks. Basic Qualifications (Including Educational Requirements)
Required a Bachelor’s degree in Safety Engineering and experience with an
emphasis in safety program, experience with security operations is a plus;
Specialized knowledge in this position would require a very strong
background in OSHA, ISO 14001, OHSAS 18001 and MESH;
Background in instructional methods and techniques;
Adept at development and utilization of software solutions;
Understanding of manufacturing technologies and processes. Eaton is a
global technology leader in power management solutions that provides
energy-efficient solutions that help our customers effectively manage
electrical, hydraulic and mechanical power more efficiently, safely and
sustainably. Eaton has more than 100,000 employees and sells products to
customers in more than 175 countries. At Eaton, we see things differently.
We see opportunities to innovate, go above and beyond, and we work hard
because what we do reflects who we are. If you see things differently—if
you’re determined, motivated and focused on improving the world around
you—then it’s time to see where a career at Eaton can take you. For more
information, visit www.eaton.com/careers. Eaton is an Equal Opportunity
and Affirmative Action Employer. Eaton is committed to ensuring equal
employment opportunities for all job applicants and employees.
Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of an
applicant's race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity,
age, national origin, disability, marital status, genetic information,

protected veteran status, or any other status protected by law.
Quantidade de vagas: 1
www.indeed.com.br

INDÚSTRIA

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 1 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!

Gerente de Produto
Código da vaga: v1228634
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
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

Supervisor de Produção - Campinas
Código da vaga: v1232863
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
Supervisionar e organizar as atividades de produção, dentro das especificações e
padrões de qualidade estabelecidos.
Requisitos: superior cursando ou completo; experiência anterior como supervisor
de produção em indústrias do segmento alimentício e farmacêutico; conhecimento
em gestão de pessoas, informática avançada principalmente Excel, conhecimento
em sistemas integrados, residir em Campinas. Salário + Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232863/supervisor-de-producaocampinas#sthash.KXR8Vof1.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1230929
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pouso Alegre / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 01 de Outubro de 2015
Formação Superior Completa (Farmácia ou Engenharia de Produção serão um
diferencial)
Experiência anterior na área de gestão obrigatoriamente em Indústria
farmacêutica; Disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6x2
Resumo das atividades
Supervisionar todas as atividades da área produtiva, melhorar e otimizar os
processos, gerenciar as equipes de trabalho, promover o desenvolvimento das

Pessoas e assegurar o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e fazer a
interface com todas as áreas da empresa.
Planejar, definir e implementar planos operacionais, demanda de produtos, a
capacidade produtiva, recursos necessários para as atividades, bem como paradas
ou intervenções em máquinas.
Elaborar estratégias de racionalização e redução de custos, cronograma de
investimentos, orçamento de despesas e necessidades de materiais.
Cumprir as ações de proteção ao meio ambiente e seguir normas de higiene e
segurança no trabalho. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1230929/supervisor-deproducao#sthash.BQN61Cz0.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
Código da vaga: v1232441
Nível hierárquico: Técnico
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Formação técnica completa
Desejável inglês intermediário
Conhecimento em segurança, saúde e meio ambiente.
Atuação em indústrias de embalagem ou alumínio
Residir na região de Jundiaí - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232441/tecnico-seguranca-dotrabalho#sthash.7ZHN6eQL.dpuf
www.vagas.com.br

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Código da vaga: v1232643
Nível hierárquico: Técnico
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 3
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS:
- Formação em Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica;

- Sólida experiência profissional em manutenção elétrica e eletrônica e em
instalações em indústrias;
- Experiência/Habilidade em interpretação de diagramas elétricos e eletrônicos;
- Conhecimentos avançados em TPM (Ttotal Productive Maitenance ) e em RCM (
Reliability Centered Maintenance );
- Usuário Pacote Office;
- Importante possuir Curso de programação e manutenção em PLC´s e redes de
controle industrial Devicenet, Curso de manobras em cabines primárias de alta
tensão e de NR
-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
RESPONSABILIDADES:
- Comprometer-se com o atendimento da política HSE da empresa e com os
padrões 5S;
- Responsável pelo acompanhamento de montagens eletroeletrônicas quando
executado por terceiros;
- Manutenção corretiva , preventiva e preditiva em equipamentos elétricos de baixa
e alta tensão , bem como em máquinas de produção;

- Manutenção em redes de controle industriais em arquitetuta Devicenet;
- Operação e manuseio de instrumentos de medição e testes elétricos e manobras
em cabines primárias;
- Efetuar inspeção em equipamentos atendendo o programa de manutenção
preventiva ISO 9001;
- Executar o plano de manutenção preventiva conforme planejamento de
manutenção anual;
- Efetuar apontamentos de horas e serviços em sistemas informatizado de
manutenção para controle e históricos de equipamentos;
- Fazer análise dos dados , extraindo informações relevantes elevando com isso o
nível de confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos do site
;- Elaboração de procedimentos de manutenção. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1232643/eletricista-demanutencao#sthash.Oxn3ktmu.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Mistura (Indústria Alimentícia)
Código da vaga: v1234840
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 4
Data de expiração: 02 de Novembro de 2015
Vagas Efetivas
Local: Butantã
Benefícios: VT, refeitório no local, AM, AO, seguro de vida, convênio com farmácia e
cesta básica.

Salário: R$ 1.439,00
Horário: 3° turno: 22h ás 06h
Segunda a Sexta e Sábados alternados. Por 2 ou 3 meses, o horário de trabalho
será no 1º turno.
Requisitos:
Ensino Médio completo;
Experiência anterior na função, com mistura e , pesagem de matérias primas,
fabricação e embalagem;
Residir em local de fácil acesso para a região. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234840/auxiliar-de-mistura-industriaalimenticia#sthash.u171YZJ5.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de consultoria contrata para empresa fabril está com 1 vaga(s) em aberto
para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: acompanhar a execução dos programas de produção,
analisando e recomendando o desenvolvimento de técnicas, equipamentos e
dispositivos que visam melhor desempenho, qualidade e custos dos produtos
fabricados. Coordenar as atividades da área industrial, relacionadas ao
planejamento e controle de produção, manutenção, controle de qualidade e
fabricação. Analisar criticamente a desempenho da área de produção, e pessoas
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO - ENG. E PRODUÇÃO OU AFINS EXPERIENCIA EM
CHÃO DE FABRICA
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico, Vale Alimentação, Seguro de vida, Refeição no local e
Vale transporte
Observações: desejável: RESIDIR EM .LIMEIRA ENVIAR C.V. COM PRETENSÃO
SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ADRIANA para o
e-mail talentosclientes@gmail.com com a sigla SUP.PROD.LIM. No campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de SUPERVISOR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Eletricista de Manutenção Industrial
Código da vaga: k831-94
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629YT

GERENTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Código da vaga: v1239673
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 15 de Outubro de 2015
Será responsável por todas as áreas técnicas da empresa,(mecânica, elétrica,
refrigeração, hidráulica e serralheria).
Formação superior completa em Eng. Mecânica, Elétrica, Produção ou Mecatrônica;
Especialização na área;
Oriundo de Indústrias;
Forte experiência como Gerente Industrial com implantação de processos, gestão
de grandes equipes e startups de novas unidades e linhas de produção;
Inglês avançado;
FAVOR INFORMA SALÁRIO ATUAL E PRETENSÃO SALARIAL.
A empresa oferece salário + benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239673/gerente-de-manutencaoindustrial#sthash.3RaqBWZL.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1239656
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Apucarana / PR / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 15 de Outubro de 2015
Requisitos: - Curso Superior em Engenharia, Tecnologia, Química e Administração.
- Desejável conhecimento no sistema SAP;
- Disponibilidade de trabalhar em TURNOS
Atividades:
- Acompanhar os setores da indústria de OLEO, ALIMENTOS E RAÇÃO ,
monitorando as variáveis de processo de modo a controlar as etapas das áreas sob
sua responsabilidade, obtendo produtos em quantidade e qualidade estabelecidas.
- Desenvolver as ferramentas de SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente),
realizando inspeções programadas, treinamentos, diálogos de segurança, inspeções
de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), abertura de ATR (Autorização de
Trabalho em Risco), Relatos de Incidentes, Check Lists, Investigação de Acidentes,
APR (Análise Preliminar de Risco), resolução de pendencias, com o objetivo de
evitar acidentes.- Planilhas dos setores
– Verificar o correto preenchimento das planilhas, orientando os colaboradores das
medidas corretivas, quando necessário, de modo a garantir o atendimento das
normas pertinentes/- Boas Práticas de Fabricação (GMP) e Analises de Perigos e

Pontos Críticos de Controle (HACCP): Assegurar o cumprimento dos requisitos do
Códex Alimentarius, Ministério da Agricultura e GMP B2, garantindo a elaboração de
produtos que atendem a segurança alimentar.
- Emitir relatórios diários, informando o desempenho e demais indicadores,
facilitando a comunicação entre as áreas envolvidas.
- Solicitar junto às equipes de manutenção, através da emissão de OS (Ordem de
Serviço), a execução das melhorias, manutenções preventivas de modo a antecipar
problemas e evitar perdas de produção.
- Desenvolver a equipe, realizando contratações (quando necessário), treinamentos
na função, reciclagens, propostas de alterações de cargos e salários, avaliação de
competências (Gestão de Carreira), objetivando a retenção e baixo absenteísmo
Benefícios: Convênio Médico; Convênio Odontológico; Seguro de Vida ; Previdência
Privada; Refeição na empresa; Vale Transporte; Vale Alimentação. Local de
trabalho: Apucarana-Paraná - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239656/supervisor-deproducao#sthash.XB774p11.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Produção I
Código da vaga: v1239033
Nível hierárquico: Pleno
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015
Este profissional será responsável por executar atividades operacionais e de apoio
na planta, de acordo com os requisitos dos sistemas de gestão de qualidade, saúde,
segurança e meio-ambiente.

Irá realizar a descarga de matérias-primas e insumos, a pesagem e o carregamento
dessas matérias primas e insumos nos reatores, tanques e vasos das unidades de
produção.
Irá também dar suporte ao Operador de Produção II na operação das unidades
fabris, entre outras atividades e depender da necessidade operacional.
Requisitos:
Ensino Médio Técnico Cursando em Química;
Desejável conhecimento em Operação de Planta Industrial;
Desejável certificação na NR-11, NR-33 e NR-35.
Temos interesse em receber currículos de pessoas com deficiência. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1239033/operador-de-producaoi#sthash.g7kevKoo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Analítico Sênior
· Descrição:
Executar ensaios físico-químicos conforme escopo da área, elaborando
documentação relacionada e fornecendo suporte analítico para áreas clientes;
Realizar análises de estabilidade e avaliar tendências para o produto final;
Desenvolver metodologias analíticas para materiais de partida, intermediários e
produto final;
Validar metodologias analíticas para materiais de partida, intermediários e produto
final;
Reportar à coordenação as não-conformidades / desvios da qualidade detectados,
fornecendo as informações pertinentes para avaliação e tomada de decisão;
Realizar o controle de estoque de materiais de trabalho analítico, efetuando a
aquisição/descarte, conforme planejamento e cronograma, validade dos materiais e
quantidade demandada;
Elaborar Protocolos e Relatórios para estudos de estabilidade, dossiês de
desenvolvimento, validações de metodologia conforme escopo da área ou para
atendimento a demandas Regulatórias;
· Requisitos:
Experiência em desenvolvimento de métodos, validação, estabilidade, controle de
qualidade (analise de suporte) de API’s, matéria prima, princípios ativos e
excipientes
HPLC (obrigatório), CG e UPLC (desejáveis).
· Proposta:
Salario: R$8.800,00
Horário de Trabalho: 06h00 ás 15h00
Local de Trabalho: Embu das Artes
Interessados devem encaminhar currículo para – rh@captativa.com.br
Colocar no assunto o título da vaga de interesse

Analista de Desenvolvimento Pleno
· Descrição:
Desenvolver e executar ensaios físico-químicos conforme escopo da área,
elaborando documentação relacionada.
Descrever os métodos analíticos desenvolvidos.
Reportar ao respectivo analista especializado e/ou à coordenação as nãoconformidades / desvios da qualidade detectados, fornecendo as informações
pertinentes para avaliação e tomada de decisão.
Realizar o controle de estoque de materiais de trabalho analítico, efetuando a
aquisição/descarte, conforme planejamento e cronograma, validade dos materiais e
quantidade demandada.
Elaborar Protocolos, Relatórios/ Certificados de análise.
Atualizar, elaborar e revisar procedimentos operacionais padrão (POP’s) da área,
multiplicando o conhecimento quando necessário.

Oferecer suporte ao departamento de Manutenção mediante a necessidade de
intervenções nos equipamentos do laboratório.
Oferecer suporte ao departamento de Suprimentos, no que se refere aos requisitos
técnicos para a aquisição de materiais.
Contatar terceiros e efetuar acompanhamento de serviços quando necessário.
Acompanhar auditorias e oferecer suporte quando necessário.
· Requisitos:
Experiência em desenvolvimento de métodos analíticos: teor, substância
relacionada e dissolução.
HPLC (obrigatório), CG e UPLC (desejável)
· Proposta:
Salario R$7500,00
Horário de Trabalho: 06h00 ás 15h00
Local de Trabalho: Embu das Artes
Interessados devem encaminhar currículo para – rh@captativa.com.br
Colocar no assunto o título da vaga de interesse

Analista de Validação Pleno – Desenvolvimento Analítico
· Descrição:
Executar todos os testes de validação analítica conforme escopo da área,
elaborando documentação relacionada (protocolos e relatórios);
Reportar à coordenação as não-conformidades / desvios da qualidade detectados,
fornecendo as informações pertinentes para avaliação e tomada de decisão;
Realizar o controle de estoque de materiais de trabalho analítico, efetuando a
aquisição/descarte, conforme planejamento e cronograma, validade dos materiais e
quantidade demandada;

Atualizar, elaborar e revisar procedimentos operacionais padrão (POP’s) da área,
multiplicando o conhecimento quando necessário;
Oferecer suporte ao departamento de Suprimentos, no que se refere aos requisitos
técnicos para a aquisição de materiais;
Contatar terceiros e efetuar acompanhamento de serviços quando necessário
(exemplo: análises de caracterização de padrões);
Acompanhar auditorias e oferecer suporte quando necessário;
· Requisitos:
Experiência em validação de métodos analíticos.
HPLC (obrigatório), CG e UPLC (desejáveis).
· Proposta:
Salario: R$7500,00
Horário de Trabalho: 14h00 ás 23h00
Local de Trabalho: Embu das Artes.
Interessados devem encaminhar currículo para – rh@captativa.com.br

Colocar no assunto o título da vaga de interesse.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Traumédica Instrumentais e Implantes Ltda. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Liderar equipe no processo de produção, orientar e distribuir
tarefas, de modo a garantir as programações de linhas. Experiência em supervisão
no ramo de metalúrgica Desejável ter trabalhado na área de implantes
Requisitos: Superior completo em Engenharia de a Produção Residir em Campinas
Cursos profissionalizantes em mecânica industrial, desenho e afins Conhecimento
com AUTOCAD/CAM / Gestão de Pessoa
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte, refeição local, cesta básica, conv. Medico e
odontológico
Observações: Horário de Trabalho de Seg a Qui das 07 hrs as 16:50 e sex das 07
hrs as 16:40
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cássia para o email adm3@traumedica.com.br com a sigla sup prod no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Supervisor de Produto
Empresa multinacional, multi- especialista em Materiais para Construção, contrata
Supervisor de Produto, com as seguintes atribuições:
Supervisionar a equipe do setor de produtos; Realizar reuniões diárias junto aos
colaboradores, comunicando ocorrências das lojas, alteração de políticas e normas
de segurança, reforço de uso de EPI’s, campanhas, direcionando as atividades em
cada setor (utilidades), tintas, básico, ferramentas, elétricas, metais, esquadrias;
Realizar check list junto aos Repositores em cada setor, verificando a organização,
limpeza, precificação e abastecimento de produtos, orientando quando prioridades
e acompanhando o Repositor no cumprimento das atividades, para garantir a
adequada exposição de produtos; Participação ativa em processos seletivos, Checar
diariamente o agendamento de entrega de mercadorias vindas dos fornecedores,
Visitar todos os setores, analisando constantemente rupturas, layouts incorretos,
entre outros. Interface com várias áreas da empresa, entre outras atividades
administrativas.

Necessário experiência nas atividades a serem executadas.
Experiência em loja de material de construção será um diferencial.
Superior Completo.
Imprescindível residir ou ter fácil acesso á São Carlos.
Disponibilidade de horário será um diferencial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Interessados enviar currículo para bonifacio.natalia@yahoo.com.br, especificando
no campo assunto o título da vaga.
Currículos fora do perfil, não serão avaliados.

ELETRICISTA INDUSTRIAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA NO RAMO DE PRODUTOS METÁLICOS está com 1 vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Realizar a instalação e manutenção da parte elétrica dos
produtos da Empresa.
Requisitos: Experiência na função , Ensino Médio / Técnico ou Curso em elétrica .
Residir em Santa Barbara D\'Oeste.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no Local , Fretado , Convênio Médico , Odontológico , Farmácia
, Vale alimentação.
Observações: Encaminhar junto ao currículo a Pretensão Salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla ELETRI no campo assunto até o
dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de ELETRICISTA INDUSTRIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OPERADOR DE CALDEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / SP / 2 VAGA(S)
Empresa multinacional contrata: está com 2 vaga(s) em aberto para SANTO
ANTÔNIO DE POSSE / SP.
Responsabilidades: Operação de Caldeira a gás. Manutenções corretivas e
preventivas. Operação e controle das Instalações do sistema de tratamento e
distribuição de águas industriais.
Requisitos: Ensino médio completo. Curso de Operador de caldeira.
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: Assistência médica Unimed, assistência odontológica Uniodonto, vale
compras, participação nos resultados, vale transporte, restaurante interno.
Observações: Disponibilidade para o SEGUNDO turno! Segunda a sábado das 14 as
22 horas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculo@divaassessoria.com.br com a sigla CALDEIRA no campo assunto até o dia
09/10/2015.

Veja outras vagas de OPERADOR DE CALDEIRA 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

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

Empresa

Descrição
sucinta

V1242976
Assistente de Redes
Sociais e de
Movimento Todos
Relacionamento
Pela Educação
aberta em 22/9 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

(Um) Manutenção
e atualização das
redes sociais do
movimento
(Facebook,
Twitter, G+,
Youtube,
Instagram), de
acordo com a
produção de...

V1242766
ESTAGIO EM
RESPONSABILIDADE
SOCIAL (SP)
SERES
aberta em 21/9 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Atividades: apoio
em processo de
pesquisa de clima;
relacionamento
com comunidade
(público externo);
atendimento de
funcionários
(público interno);
organização de...

V1241358
Assistente de

O IBGC abre vaga
temporária para a

IBGC - Instituto
Brasileiro de

Operações
aberta em 17/9 - 1
posição

V1241022
Coordenador de
Articulação
aberta em 17/9 - 1
posição
V1241010
Assistente de
Projetos
Institucionais
aberta em 17/9 - 1
posição

V1239100
Captador de
Recursos (Período
Integral)
aberta em 14/9

V1238527
Auxiliar de Cozinha
aberta em 11/9 - 1
posição

V1237967
Educador (a) Social
aberta em 10/9 - 1
posição

Governança
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

função de
Assistente de
Operações.
Responsabilidades:
Reportando-se à
Gerência de
Operações. *
Apoiar separação
e...

CRIANÇA
SEGURA
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil da Função
Alta...

CRIANÇA
SEGURA
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil Geral de a
função Dar suporte
a área
administrativa e às
atividades
institucionais do
escritório da
Criança Segura.
Capacidade
analítica e de
compreensão,...

TETO
(São
Paulo/SP/BR)

ANTES DE
CONFIRMAR SUA
CANDIDATURA
CLIQUE AQUI
PARA ACESSAR
MAIS DETALHES
SOBRE A VAGA.
Preencha o campo
'Carta de
Motivação'
levaremos...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Auxiliar de Cozinha
para atuar na
região do Ipiranga
em São Paulo. Preparar o café da
manhã para...

O cargo terá as
seguintes
Instituto
responsabilidades:
Consulado da
Atuação junto às
Mulher
comunidades onde
temos presença na
(Manaus/AM/BR)
cidade de Manaus,
no entorno e...

V1237921
Analista de
Comunicação
aberta em 10/9 - 1
posição

V1237814
Diretor (a)
Executivo (a)
aberta em 10/9 - 1
posição

V1237801
Coordenação
Administrativa
Financeira
aberta em 10/9 - 1
posição

V1237000
Mobilizador de
Recursos
aberta em 9/9 - 1
posição

V1236472
Captador de
Recursos - Externo
aberta em 8/9

V1235258

IDDD/ Rede
Justiça Criminal
(São
Paulo/SP/BR)

O (a) profissional
deve ter o
seguinte perfil: *
Nível Superior,
preferencialmente
na área de
Comunicação
Social, com
habilitação em
Jornalismo ou...

FSC Brasil
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição das
principais
atividades do
cargo: Posto mais
alto de uma
organização do
terceiro setor que
deve atuar na
coordenação...

Habitat para a
Humanidade
(São
Paulo/SP/BR)

PRÉ-REQUISITOS
Ensino superior
completo em
Administração de
Empresas ou
Ciências
Contábeis, com
fortes
conhecimentos nas
duas áreas.
Necessário ter...

Visão Mundial
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

Finalidade de a
Posição Coordenar
célula de
sustentabilidade,
identificando
oportunidades de
mobilização de
recursos locais
para a integração
entre a Visão
Mundial...

Manpower
Staffing
(São Paulo/BR)

Você terá como
missão apresentar
a Aldeias Infantis
SOS Brasil para o
maior número
possível de
pessoas através de
abordagem...

PLAN

O consultor

INTERNATIONAL contratado será
Consultoria para
realização da
BRASIL
responsável pela:
Avaliação Final do
(Codó/MA/BR)
• Coleta de dados
projeto Escola Ativa
realizada por meio
aberta em 4/9 - 1
da aplicação de
posição
grupos focais e
verificação das
sensibilizações...
V1234947
Auxiliar de
Construção de
Relacionamento
aberta em 4/9 - 1
posição

V1233110
Assistente Técnico
(Atuar em Projetos
Sociais)

Plan
International
Brasil
(São
Luís/MA/BR)

• Digitação de
formulários no
sistema utilizado
pela Plan; •
Processamento de
fotografias; •
Arquivamento e
montagem de
pastas de
cadastros novos
nos arquivos...

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,...

V1229996
Analista de
Prestação de Contas
Organização de
Pleno
Terceiro Setor
aberta em 26/8 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Descrição:
Elaboração do
processo completo
de prestação de
contas dos
projetos
aprovados em leis
de incentivo: Lei
Rouanet, Pronas
Pcd, FUMCAD,...

V1229460
Associate
aberta em 25/8 - 1
posição

About the Position:
Global Health
Strategies is
seeking an
intelligent,
passionate, hardworking
professional to
support its
communications

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

and program work
in...

OPERACIONAL

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
MPR-MONTAGENS está com 3 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!

MONTADOR / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Manutenção Predial está com 1 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 6 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!

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

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

ANALISTA DE QUALIDADE -BARUERI / BARUERI / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de assistência técnica, segmento eletrônico. Está
com 2 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 2 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!

Operador (a) de Caixa e Faturista
Código da vaga: k388-96
Ramo da empresa: Comércio de Materiais Elétricos
Cidade: Manaus/AM
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxjfS

Técnico (a) Metrologia
Código da vaga: k3422-108
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Camaçari/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 25/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxsjt

Motorista Entregador (a)
Código da vaga: k2121-836
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: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N1Q9Ei

Coordenador (a) de Manutenção Mecânica
Código da vaga: k1194-206
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: São José/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 22/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxk3t

Técnico (a) Eletricista em Manutenção
Código da vaga: k1362-83
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N1Q83b

Técnico (a) em Refrigeração e Ar Condicionado
Código da vaga: k1362-84
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JCxk3y

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES / SALTO - SP / 1 VAGA(S)
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA está com 1 vaga(s) em aberto
para Salto - SP.
Responsabilidades: - Entregar as margens requeridas pelo projeto e outros
objetivos financeiros; - Conduzir reuniões regulares de qualidade e desempenho do
serviço com o cliente; - Manter o programa de manutenção das instalações para
todos os equipamentos de acordo com o Manual de Manutenção; -Assegurar o
orçamento com precisão; - Manter o registro de calibragem para as ferramentas
das instalações; - Assegurar que a operação local ocorra de acordo com as
regulações e leis locais; - Gerenciamento de pessoas.
Requisitos: - Mínimo Curso técnico em Elétrica - Conhecimento básico em
mecânica, hidráulica. - Conhecimento avançado em elétrica em substações. Conhecimento em motores a diesel.
Salário: a combinar
Benefícios: - Vale Transporte, Plano de Saúde e Odontológico, Vale Alimentação e
Refeição, Seguro de Vida e Previdência Privada.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nathalia Anselmo
para o e-mail nathalia.anselmo@aggreko.com.br com a sigla Sup. de Operações no
campo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de Operações no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Encarregado (a) de Serviços Gerais
Código da vaga: k3422-97
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 26/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZDUB

Jardineiro (a)
Código da vaga: k3422-98
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 26/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZDUG

Auxiliar de Manutenção
Código da vaga: k337-896
Ramo da empresa: Indústria de Refratários e Isolantes Térmicos
Cidade: Contagem/MG
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 02/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZCjC

Técnico (a) em Refrigeração
Código da vaga: k2121-834
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZzV0

Operador (a) de Serviços
Código da vaga: k3835-1
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Eletrônicos
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZAbg

GERENTE DE MANUTENÇÃO / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
A Gestão e Ideias Consultoria está trabalhando a oportunidade de Gerente de
Manutenção-cliente de grande porte na Região de Jaguariúna está com 1 vaga(s)
em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Responsável pelo planejamento de manutenção, mensal e
anual; Responsável pela elaboração e monitoramento do orçamento da área; Ter
experiência em projetos de instalação de máquinas; Responsável pelo
acompanhamento de terceiros; Experiência em projetos de produção de energia
complementar (geradores)
Requisitos: FORMAÇÃO: Superior completo preferencialmente em Engenharia
Mecânica, Elétrica, Mecatrônica ou Civil. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: mínimo de 8
anos atuando em empresas de médio e grande porte, em cargos de liderança, com

forte experiência e comando da área de manutenção, gerindo todos os processos e
pessoas, com maturidade e competente em negociações e estratégias. Experiente
para gerenciar as atividades de manutenção de forma a obter padrões de eficiência
esperados em todos os setores da fábrica. Planejar atividades preventivas.
Salário: a combinar
Benefícios: todos de uma grande empresa
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Leila Ribeiro para
o e-mail leila@gestaoideias.com.br com a sigla MANUT no campo assunto até o dia
01/10/2015.
Veja outras vagas de Gerente de Manutenção no Emprega Campinas. 100% grátis!

Motorista Rodoviário (a)
Código da vaga: k831-92
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: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGEyI8

Vendedor (a) de Sistema de Segurança
Código da vaga: k2121-843
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: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGEyId

Técnico (a) em Manutenção Eletroeletrônica
Código da vaga: k2121-844
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 22/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit

MOTORISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TRANSPORTE DE CARGAS EM CAMPINAS E REGIÃO, SÃO
PAULO (CAPITAL)
Requisitos: EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO COMO MOTORISTA, SERÁ UM
DIFERENCIAL CURSOS MOPP E DIREÇÃO DEFENSIVA, ACIMA DE 27 ANOS.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, UNIMED (50%), CONVÊNIO FARMÁCIA, SEGURO
DE VIDA EM GRUPO, BOLSA DE ESTUDOS (50%) E PRÊMIOS MENSAIS
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30 ÀS
17:30, TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA EVENTUAIS VIAGENS,
CONTRATO CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
ngslrh@ig.com.br com a sigla MOT no campo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de MOTORISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ALMOXARIFE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de grande porte no ramo de Transportes está com 2 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Almoxarife
Requisitos: -Conhecimentos em ferramentas, peças automotivas, experiência no
setor automotivo. -Desejável Ensino Técnico em Logística.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Refeição R$ 408,00, Cesta básica, Convênio Médico, VT ( Crachá
da empresa).
Observações: Imprescindível encaminhar pretensão salarial. Currículos sem a
pretensão não serão analisados. Preferencialmente candidatos de Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidade.vagas15@gmail.com com a sigla Almoxarife no campo assunto até o
dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de Almoxarife no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - SP
Requisitos:
Sexo: Ambos;
Idade: Mínimo 18 anos;
Experiência: Refrigeração de auto/ônibus.
Sumário das atividades:
Organizar e controlar a execução das tarefas de caráter técnico referentes aos
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração
dos veículos da frota da empresa, para assegurar o perfeito estado de
funcionamento destes itens.
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR POR ESCALA.
Local de trabalho: VILA GUILHERME/SP.
Empresa oferece:
Salário: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Café da manhã, Almoço no local,
Plano de Saúde e Odontológico, Clube de Lazer (Saquarema/RJ), Convênios
(faculdade e curso de inglês) e Plano de Carreira.
Interessados enviar currículo no CORPO do e-mail para
recursoshumanos1001@yahoo.com.br mencionando: REFRIGERAÇÃO/SP no
assunto da vaga.
ATENÇÃO: CURRÍCULO ANEXO NÃO SERÁ ABERTO!
Estende-se a P.C.D (Pessoa Com Deficiência) em atendimento à lei 8231/91 Art.92,
sendo necessário encaminhar o laudo médico.
NÃO TRABALHAMOS COM VAGAS TEMPORÁRIAS, TODAS AS VAGAS EM ABERTO
SÃO EFETIVAS E REGIME CLT.

Supervisor Operacional - Campinas / SP
Descrição
Irá atuar na supervisão de equipe, com visitas nos postos de serviços para inspeção
e vistoria, atendimento a clientes, recolhimento de folhas de ponto, contato direto

com os vigilantes criando um elo entre vigilantes e empresa; gestão de pessoas,
quadro funcional nos postos de trabalho, escalas de trabalho e de férias, coberturas
de funcionários e quaisquer resoluções do gênero. É necessário que resida em
CAMPINAS.
Exigências
Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)
Experiência entre 1 e 3 anos
Habilitação para dirigir (Categoria B)
Disponibilidade para viajar
Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Word
Benefícios adicionais

Assistência médica, Assistência odontológica, Celular Corporativo, Seguro de Vida,
Vale-refeição, Vale-transporte, Veículo de empresa
SERÃO AVALIADOS APENAS CURRÍCULOS COM EXPERIÊNCIA EM SUPERVISÃO DE
VIGILANTES e QUE RESIDAM EM CAMPINAS/SP
Interessados enviar currículos para rhadm.vagas@yahoo.com.br - Assunto: Sup.
Operacional/SP

PEDREIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA
/ SP.
Responsabilidades: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais.
Rebocar, colocar pisos, preparar a massa, andaimes e demais atividades. OBS:
residir em Indaiatuba ou Hortolândia.
Requisitos: Conhecimentos e experiências na área de Pedreiro.
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado, refeição no local, cesta básica, café da manhã e da tarde no
local de trabalho
Observações: Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta das 7hrs as 17hrs,
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
gisele@dixiadm.com.br com a sigla PEDREIRO no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de PEDREIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente de Logística
Código da vaga: k337-899
Ramo da empresa: Comércio de Livros e Revistas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 19/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KyrTHM

Carpinteiro de Forma
Código da vaga: k2531-10
Ramo da empresa: Construção Civil
Cidade: Governador Celso Ramos/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KnGGS5

AUXILIAR DE REFRIGERÇÃO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES COM MAIS DE 10
ANOS NO MERCADO está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: IRÁ TRABALHAR COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
Requisitos: ACIMA DE 20 ANOS / ENSINO MÉDIO COMPLETO / HABILITAÇÃO \"B\"
(DIRIGIR) / NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO /
FACILIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE.
Salário: a combinar
Benefícios: À COMBINAR
Observações: REGIME DE CONTRATO: CLT / HORÁRIO: SEG À SEX DAS 08:00H ÀS
18:00H / LOCAL DE TRABALHO: CAMPINAS E REGIÃO / TER DISPONIBILIDADE
PARA VIAGENS CURTAS / NECESSÁRIO CONHECIMENTO EM REFRIGERAÇÃO.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PLANEJAMENTO
para o e-mail planejamento2@climatempoarcondicionado.com.br com a sigla AUX.
REFRIG. No campo assunto até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AJUDANTE OPERACIONAL / COSMÓPOLIS / SP / 3 VAGA(S)

Multinacional está com 3 vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Atuará com carga e descarga de produtos, separação e
organização de mercadorias. Efetuar a reembalagem dos produtos de acordo com
os procedimentos da empresa.
Requisitos: Com ou sem experiência
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Restaurante na empresa. PLR. Assistência Médica e
Odontológica, Seguro de Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roberta para o email recrutamento.sumare@kof.com.mx com a sigla Ajudante no campo assunto
até o dia 28/09/2015.
Veja outras vagas de Ajudante Operacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENCARREGADA DE LIMPEZA EM HOSPITAL – São Paulo – SP
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Orientar a equipe quanto à limpeza e conservação de todos os setores de apoio da
Hotelaria e Higienização.
REQUISITOS
Sexo feminino
Ensino Médio Completo ou Técnico em Hotelaria
Boa comunicação, postura adequada, cordialidade, facilidade para relacionar-se,
organização.
Preferencialmente não fumante
Horário de Trabalho: Das 06:00 às 14:00 horas
Salário inicial: 2.533,00 – Após efetivação: 2.818,00
Contratação efetiva CLT
BENEFÍCIOS: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar Currículo simples para o email speedconsult@speedrh.com.br – e colocar no
assunto: ENCARREGADA DE LIMPEZA – SP.

Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR / acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

Auxiliar operacional feminino

A candidata irá realizar etiquetagem, separação e conferencia de produtos.
Desejável experiência na função
Vaga temporária de dois meses
Requisitos:
Ensino médio completo
Residir próximo a Pavuna
Vaga para o sexo feminino
A empresa oferece:
Salario: R$1.123,17 + VT e refeição no local
Interessadas favor encaminhar currículo com foto para futurerh@yahoo.com.br,
favor enviar currículo somente no corpo do email.

Supervisor Operacional
Empresa multinacional, multi- especialista em Materiais para Construção, contrata
Supervisor Operacional, com as seguintes atribuições:
Supervisionar as atividades diárias da loja, buscando qualidade no serviço de
atendimento ao cliente, disponibilidade de produtos no depósito e recursos para o
funcionamento da unidade; Gestão do time; Promoção de Opinião; Solução de
reclamações, manutenção de equipamentos e da infraestrutura; Garantir o
funcionamento adequado da loja; Acompanhar as atividades realizadas por
prestadores de serviços dentro da unidade (limpeza, segurança, manutenção, entre
outros); Analisar periodicamente os gastos da unidade e demais resultados
propondo planos de ação/melhorias, objetivando à redução de custos e aumento da
rentabilidade da unidade; Participação ativa em processos seletivos; Garantir a
prevenção de perdas de materiais;
Manter controle de toda movimentação financeira na Frente de Caixa; Buscar a
resolução de reclamações de clientes efetuada junto ao setor de SAC; Interface
com várias áreas da empresa, entre outras atividades administrativas.
Necessário conhecimentos prévios nas atividades a serem executadas.
Imprescindível residir ou ter fácil acesso á São Carlos – SP.

Superior Completo ou Cursando em áreas correlatas.
Disponibilidade de horário será um diferencial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Interessados enviar currículo para bonifacio.natalia@yahoo.com.br, especificando
no campo assunto o título da vaga.
Currículos fora do perfil, não serão avaliados.

SAÚDE

COORDENADORA OPERACIONAL- VAGA EFETIVA - RJ
Buscamos uma profissional que terá reporte à Diretoria, e contará com apoio da
Câmara Técnica.
Nossa instituição investe em treinamentos específicos para as Coordenações
incluindo visitas a Congressos como Hospitalar além de visitas a serviços de
referência, de modo a promover a constante atualização na área.
Local de atividade: TIJUCA - RJ.
Horário: Segunda à sexta-feira, das 08h às 17:30h.
REQUISITOS:
- Superior COMPLETO– Enfermagem
- Coren ativo
- Experiência de 01 ano na área de saúde em cargo de liderança
PERFIL COMPORTAMENTAL:
- Facilidade de adaptação entre funções administrativas e de assistência
- Boa comunicação entre os diversos níveis
- Comprometimento com os valores da instituição
- Energia para superar desafios tais como implantação de novos procedimentos na
rotina da enfermagem
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES :
- Coordenar as equipes de enfermagem, asg´s e 1 motorista de modo a manter as
salas de exames adequadas ao atendimento
- Realizar avaliação de desempenho através da supervisão das atividades
desempenhadas nas unidades pelos colaboradores;
- Levantar as necessidades de treinamento para progresso profissional dos
colaboradores;
- Elaborar escala mensal de serviços, sobreaviso e elaborar anualmente a escala de
férias; dar apoio na confecção da rota do motorista
- Participar de reuniões mensais com a Diretoria, apresentando resultados de sua
área
- Avaliar atendimento prestado aos pacientes, relacionamento com médicos e
acompanhar atividades da equipe;
- Coordenar os serviços de enfermagem, monitorando o processo de trabalho para
o cumprimento de normas técnicas, administrativas e legais;

- Acompanhar as ações de enfermagem, auxiliando na padronização de normas e
procedimentos internos, atualizando rotinas e acompanhando sua programação,
garantir a qualidade da assistência de enfermagem aos pacientes e familiares,
providenciando condições ambientais e estruturais;
- Acompanhar o controle da manutenção dos equipamentos médicos hospitalares, e
demais recursos na sua unidade;
- Coordenar e participar de reuniões periódicas, dirimindo ou esclarecendo dúvidas,
propondo e sugerindo medidas que visem à melhoria contínua dos trabalhos;
- Realizar o pedido de compras e o controle dos materiais e medicamentos;
- Atuar diretamente com o diretor médico no remanejamento e horários dos
prestadores, assim como sua remuneração;
- Participar da contratação dos colaboradores da equipe, definir plano de
treinamento inicial;

- Elaborar e controlar o Orçamento de sua área (custos de pessoal, de materiais, de
manutenção de equipamentos, etc)
PERFIL TÉCNICO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS):
Graduação, liderança de equipe e assistência de enfermagem, assim como
conhecimento no pacote Office (Word, Excel, Power point), noções de Legislação
Trabalhista.
Desejável ter atuado em serviço de Endoscopia.
Benefícios: Vale transporte, vale refeição (R$ 15,00) e
assistência médica.
Remuneração: Favor informar pretensão salarial.
Os interessados e dentro do perfil deve enviar currículo para:
vaga.coordenadoroperacional@gmail.com e mencionar no assunto: Coordenador
Operacional - RJ.

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: 1
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-trabalhojunior-rio-de-janeiro-rj#sthash.i6OCx96p.dpuf
www.vagas.com.br

Farmacêutico
Código da vaga: v1228832
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
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.yOBfj5
Es.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE EST. ENFERMAGEM / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)

Universidade de Grande Porte. Está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Supervisionar aulas práticas na UBS, acompanhar e orientar o
aluno no desenvolvimento do estágio.
Requisitos: Ensino Superior em Enfermagem, com Docência e Especialização.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, Seguro de vida, convênio médico e bolsa graduação.
Observações: Disponibilidade para atuar de segunda-feira, terça-feira e quarta-feira
das 14h às 17h e de sexta-feira das 7h às 13h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Anne para o email selecao.campinas@unip.br com a sigla Sup. estágio Enferm. No campo
assunto até o dia 02/10/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de Est. Enfermagem no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

Técnico de Enfermagem do Trabalho
Código da vaga: v1235730
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Requisitos: Ensino médio completo
- Técnico em Enfermagem;
Experiência na área de enfermagem do trabalho;
Experiência em emergência;
Coren ativo. Atividades:
•Executar atividades de prevenção / proteção à saúde dos colaboradores
•Acompanhar e controlar o PCMSO
•Atendimento de enfermagem do trabalho Controle de vacinas
•Controle, arquivamento e movimentação de prontuário Administração do setor
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;

• Assistência médica e odontológica;
• Vale transporte;
• Refeição no local
• Cesta Básica;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Auxílio creche.
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235730/tecnico-de-enfermagem-dotrabalho#sthash.sD3Tcw3T.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Social
Código da vaga: v1235727
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Formação superior completo em serviço social,
• Experiência na área assistencial.
Atividades:
• Prestar atendimento e apoio a clientes, familiares e visitantes, entendendo
problemas, prestando orientações e atuando de forma a eliminar focos de
antimarketing e ameaças ao negócio apresentado (evasão de clientes, falhas de
processos/produtos, fontes de insatisfação, etc);
• Contribuir para a satisfação do cliente, mediante orientações quanto ao fluxo,
normas e rotinas da unidade e direcionamento dos mesmos dentro da empresa;
• Gerar relatório mensal com os indicadores de atendimento: Reclamações, Elogios,
Dúvidas, Sugestões nos Canais de Comunicação do paciente e dos folders de
opinião;
• Colaborar com a definição e implementação de protocolos, normas, rotinas e
procedimentos operacionais, bem como com a implantação de programas de
treinamento e aperfeiçoamento da unidade, contribuindo para excelência dos
serviços e atendimentos prestados, zelando pela satisfação dos clientes.
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;
• Refeição Local;
• Vale Transporte;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Cesta básica

;• Auxilio Creche.
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235727/assistentesocial#sthash.XBsKlUwV.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Nutrição

Código da vaga: v1235718
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Empresa nacional de médio porte no segmento hospitalar.
Requisitos:
• Ensino Médio Completo;
• Curso Técnico em Nutrição completo;
• CRN ativo e anuidade paga;
Atividades:
• Responsável pela verificação do preparo e prova de alimentos;
• Distribuição de refeições e auxílio nas rotinas administrativas da área;
• Contribuir para qualidade dos serviços prestados e satisfação dos clientes.
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;
• Refeição Local;
Vale Transporte;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Cesta básica;
• Auxilio Creche;
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235718/tecnico-denutricao#sthash.eKxdAl82.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Código da vaga: v1184312
Nível hierárquico: Gerência
Local: Minas Gerais / BR

RESPONSABILIDADES:
• Gerenciar políticas e processos com relação a Saúde, Segurança e Meio Ambiente
de forma compatível a realidade dos negócios, garantindo a aplicação das diretrizes
globais e locais.
• Gerenciar equipe composta de Engenheiro/Técnico de Segurança do Trabalho,
equipe Médica e Técnico de Meio Ambiente.
• Garantir que a equipe mantenha constante atualização de documentos de SSMA
requeridos internamente e dos órgãos regulamentares e fiscalizadores, bem como
de clientes e fornecedores; analisando os resultados das auditorias internas e
externas e identificando eventuais desvios e seus impactos em processos de
certificação de qualidade, homologações, licenças de funcionamento e demais
exigências.

• Responsável por monitorar, via sistema de indicadores, os índices de desempenho
e pontos críticos, para plano de ação.
• Gerenciar os custos da área, redefinir e padronizar procedimentos.
• Promover campanhas de SSMA, identificando as necessidades de conscientização,
preparação dos conteúdos programáticos, cronogramas de aplicação, eventos e
demais recursos que venham incentivar ações de prevenção.
• Mapear e avaliar o graus de riscos de incidentes e impactos de SSMA, garantindo
constante atualização das documentações, planos de investigação, contingência,
recuperação e medidas de prevenção e correção.• Atender as auditorias internas e
externas, disponibilizando informações e documentos que evidenciem as ações e
procedimentos internos, definindo e implementando planos de ação, em casos de
não conformidades, visando cumprir às legislações vigentes.
REQUISITOS:
- Experiência na função
- Superior completo em Administração/Engenharia
- Especializações em SSMA
- Certificação em Auditorias e Gestão de SSMA, Normas ISO 14001, OHSAS 18001.
- Conhecimentos sobre Sistemas de Previdência sobre Saúde e Segurança, Medicina
Ocupacional.
- Inglês
- avançado.
- Espanhol
- diferencial.
LOCAL DE TRABALHO: Minas Gerais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1184312/gerente-de-saudeseguranca-e-meio-ambiente#sthash.5dUcpnuQ.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Saúde Bucal
Código da vaga: v1232501
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Setembro de 2015
Requisitos:
Formação cursando ou concluída em Saúde Bucal;
Conhecimento em manuseio de autoclave.
Atividades:
Agendamento de consultas e atendimento;
Manuseio com autoclave;
Controle de estoque clínico.
Beneficios: Salário a combinar Vale Transporte, VR, AM, AO e bolsas de estudos
Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 e aos sábados das 08h00 às 12h00. - See

more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1232501/tecnico-de-saudebuscal#sthash.Lm2X1jmv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Regulatório em Saúde
Código da vaga: v1234250
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
- Controle dos Regulamentos dos programas assistenciais dos planos de saúde.
- Interpretação das normas e regulamentação em saúde
- ANS- Controle das interfaces com a ANS (SIB,SIP,TSS,TPS)
- Bons conhecimentos de legislação e ANS
- Experiência na área regulatória de operadoras de planos de saúde.
- Elaboração de apresentações em Power point para a gerência da área
- Capacidade analítica e critica.
- Bom relacionamento interpessoal
- Habilidade com negociação
Superior completo
• Desejável em Direito.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Participação nos lucros,
Previdência privada, Seguro de vida, Vale-alimentação, Vale-refeição, Valetransporte Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: Segunda a sexta das
8h00 às 18h00 Local de trabalho Pacaembu. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234250/analista-regulatorio-emsaude#sthash.Ta7dCtRY.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO EM ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 30 VAGA(S)
EMPRESA NO RAMO DE HOME CARE está com 30 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE INTERNADO EM
DOMICÍLIO. PLANTÕES ASSISTENCIAIS 12X36 DIURNO OU NOTURNO.
Requisitos: PROFISSIONAL COM COREN/SP ATIVO.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla TEC ENF no campo assunto
até o dia 14/10/2015.

Veja outras vagas de TÉCNICO EM ENFERMAGEM no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS
Zona Leste/SP
Escolaridade: Ensino médio completo com curso de capacitação na área.
Salário: A Combinar - Necessário enviar pretensão salarial (Currículos sem
essa informação, NÃO serão avaliados.)
Benefícios: VT, VA (R$105,00), Convênio Médico após período de experiência.
Horário de Trabalho: 44h semanais de segunda a sábado.
Atividades Desenvolvidas: Realizar exames oftalmológicos: Autor efração,
Tonometria de Sopro, Topografia Computadorizada, Biometria Ultrassônica,
Biometria IOL MASTER, Craniometria Computadorizada, Microscopia Especular.
Pré-Requisito: Necessária experiência com atendimento ao paciente em clínicas
oftalmológicas; Desejável curso de Auxiliar de Oftalmologia; Indispensável ter
experiência com a realização dos exames informados acima; Imprescindível ter fácil
acesso à Zona Leste de SP.
MP CONSULTORIA EM RH
Interessados encaminhar currículo com a Pretensão Salarial e com o Título
da Vaga no Campo Assunto (E-mails sem esses dados NÃO serão
avaliados):
selecao@mpconsultoriarh.com.br

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ

Salário: R$2.500,00
Local: Pilares
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
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-197284.aspx

MEDICO DO TRABALHO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CLINICA POPULAR SOMA está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência na área.
Requisitos: Medicina do Trabalho, realizar exames médicos admissionais,
demissionais, ocupacionais e de retorno ao trabalho, orientar e encaminhar os
funcionários para INSS, realizar e acompanhar os relatórios de indicadores da
áreas, entre outras atividades.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: INICIO IMEDIATO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MAYRA para o email CONTATO@CLINICAPOPULARSOMA.COM.BR com a sigla no campo
assunto até o dia 29/09/2015.
Veja outras vagas de MEDICO DO TRABALHO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

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 2
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Programar o sistema de gestão desenvolvido pela empresa.
Acompanhar e gerenciar os cronogramas de projetos junto aos clientes.
Acompanhar os cronogramas de projetos junto à equipe interna de
desenvolvimento.
Requisitos: Conhecimento em plataforma dot NET, C#, ASP dot NET e
conhecimento em banco de dados Oracle e SQL.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Observações: Desejável ter experiência com implementação de software, ter
conhecimento em tecnologia e ter disponibilidade para viagens.

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

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

Desenvolvedor (a) 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

Designer de Games
Código da vaga: k479-617
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 27/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZzUU

Engenheiro (a) da Computação
Código da vaga: k3714-4
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/08/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WVZD6Y

PROGRAMADOR PHP, MAGENTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Agencia Hulk de Desempenho e Plataformas de E-commerce especializada em
Magento está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar com a plataforma Magento para programar e/ou codificar
sistemas de maneira organizada e eficaz. Desenvolver novos projetos Magento,
criar websites, ajustar e melhorar projetos ativos, tomar decisões em conjunto com
a diretoria. Ser apaixonado por tecnologia e gostar de resolver problemas buscando
por vantagens competitivas para nosso negócio.

Requisitos: Experiência em desenvolvimento utilizando a plataforma Magento.
Conhecimentos avançados em Javascript (Ajax / JSON / jquery), HTML, CSS 3 e
PHP / Mysql. Capacidade para escrever código limpo, eficiente, escalável e
reutilizável. Experiência em sites responsivos ou versões mobile. Capacidade de
planejar e seguir o planejamento. Preocupação constante com a qualidade das
entregas sob diversas visões, impacto aos usuários, infraestrutura e negócio.
Salário: R$ 3.500,00
Benefícios: Vale Transporte e Vale Alimentação
Observações: Região de Campinas Segunda a Sexta feira das 8h as 18h CLT ou PJ
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JR para o e-mail
jr@agenciahulk.com.br com a sigla PRM no campo assunto até o dia 01/10/2015.
Veja outras vagas de Programador PHP, Magento no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1092
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/09/2015
Previsão de encerramento: 10/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGECrd

Arquiteto (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1093
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/09/2015

Previsão de encerramento: 10/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EGECrg

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1090
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 03/09/2015
Previsão de encerramento: 09/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1EDNw8P

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1091
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/09/2015
Previsão de encerramento: 09/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1hFHH02

Atendente de Suporte ao Usuário
Código da vaga: k338-60
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 30/09/2015

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629s7

Programado r(a) Java
Código da vaga: k2889-11
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 14/09/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Y629YU

PROGRAMADOR DELPHI / SANTA BARBARA D OESTE / 1 VAGA(S)
Segmento de Softwares está com 1 vaga(s) em aberto para Santa Barbara d Oeste.
Responsabilidades: Desenvolver e programar sistema
Requisitos: Com conhecimento em programação em Delphi, em com banco de
dados firebird.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano Médico Seguro de Vida Vale Transporte Vale Refeição PLR
Observações: Morar em Santa Barbara ou americana
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@futurasistemas.com.br com a sigla Pros no campo assunto até o dia
09/10/2015.
Veja outras vagas de Programador Delphi no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE TI SENIOR / CAMPINAS E RMC / 1 VAGA(S)
Prestadora de serviços em limpeza e conservação. Está com 1 vaga(s) em aberto
para Campinas e RMC.
Responsabilidades: Garantir o funcionamento dos sistemas de informática, como
instrumento de apoio a execução das atividades da empresa. Gerenciar a
manutenção e segurança das informações, dos servidores e dos equipamentos da
rede. Vivência em sistemas e suporte ao usuário. Desejável vivência em sistema
Datasul.

Requisitos: Vivência em sistemas e suporte ao usuário. Desejável vivência em
sistema Datasul.
Salário: a combinar
Benefícios: vt,vr,conv médico e cesta básica
Observações: Segunda a sexta das 8:00 as 17:48
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TI para o e-mail
coordenarh@hotmail.com com a sigla TI no campo assunto até o dia 28/09/2015.
Veja outras vagas de Analista de TI Senior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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.

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

Engenheiro de Produção
Código da vaga: v1234599
Nível hierárquico: Sênior
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 03 de Outubro de 2015
VAGA PARA ATUAR NA ÁFRICA.
OBRA CIVIL E DE URBANIZAÇÃO.
REALIZARÁ SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS. CONTROLARÁ TODOS
OS SERVIÇOS DE DRENAGENS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
REALIZARÁ RELATORIOS E PROGRAMAÇÃO DAS TAREFAS DIÁRIAS DA OBRA.
FRÂNCES INTERMEDIÁRIO, IMPRESCINDÍVEL. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234599/engenheiro-deproducao#sthash.T1buB2iH.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERINTENDENTE - ANGOLA
Código da vaga: v1235703
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Reportando-se ao sócio principal da companhia, suas principais responsabilidades
serão:

* Gerir o planejamento estratégico, a modelagem organizacional, o monitoramento
de desempenho organizacional e o monitoramento do ambiente externo;
* Coordenar o estabelecimento e revisão das estratégias e políticas da empresa,
especialmente as políticas financeira e comercial;
* Diligenciar ações no intuito de garantir o alcance dos objetivos estratégicos
estabelecidos;

* Cumprir e fazer cumprir normativos e planos de ação, dando curso às decisões
estratégicas;
* Coordenar ações de ajustes de estrutura e de processos da organização;
* Disseminar as políticas e estratégias da empresa no seu âmbito de atuação; *
Representar a empresa em negociações comerciais, de acordo com alçadas
estabelecidas;
* Coordenar o acompanhamento de indicadores de desempenho, avaliando as
necessidades e o grau de satisfação de clientes;
* Assegurar e tempestividade, confiabilidade e adequabilidade das informações
geradas pela empresa, inclusive para conhecimento dos sócios fundadores;
* Acompanhar e avaliar a atuação do corpo de diretores e gerentes da empresa;
* Garantir a atuação em parceria com fornecedores e prestadores de serviços
intervenientes nos processos, visando à entrega de produtos e serviços de
qualidade superior ao cliente final:
* Proporcionar e estimular o desenvolvimento profissional dos seus subordinados;
* Estabelecer relacionamento no âmbito interno, com os executivos e, no externo,
com fornecedores, prestadores de serviços, clientes e outros pares de mercado;
* Assegurar a confidencialidade das informações relativas ao negócio da empresa.
Buscamos um profissional com experiência em gestão vinculada ao nível
estratégico da organização (funções de Superintendência ou CEO). Pós-graduação
nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis ou afins. Capacidade de
interação com os clientes internos, flexibilidade e capacidade de adaptação às
mudanças e implementação de novos métodos e procedimentos de trabalho, aliado
à desenvoltura em negociações. Perfil hands on, com boa comunicação entre níveis
verticais e horizontais, dinamismo, alta energia e liderança, completam o perfil.
Inglês FLUENTE é mandatório. A empresa oferece pacote de remuneração e
benefícios atrativos, dentre eles:
* Remuneração em torno de US$ 14.000,00.
* Moradia em excelente bairro de Luanda (Angola), carro da empresa, combustível,
assistência médica, refeição e passagem aérea duas vezes por ano para o Brasil. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1235703/superintendenteangola#sthash.MaF2P0ck.dpuf
www.vagas.com.br

Eletromecânicos Industriais (Fábrica Cerveja) - (ANGOLA)
Código da vaga: v1233729
Nível hierárquico: Sênior
Local: Luanda / Luanda / AO

Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
- Executar planos de manutenção preventiva e intervenções corretivas nos
equipamentos de produção;
- Linhas de enchimento vidro e lata cerveja;

- Responsável pela execução correta do CIP (esterilização das máquinas ao
processo industrial);
- Responsável pelo controle de qualidade da matéria-prima que entra na linha para
enchimento,
- Garantir a correta definição e ajuste aos parâmetros necessários no enchimento
dos diferentes tipos de bebidas do processo;
- Poderá efetuar os registos diários e relatórios das atividades de manutenção;
- Otimizar o nível de eficiência dos equipamentos de produção;
- Definir a necessidade de peças sobresselentes para os equipamentos;
- Iniciar e participar no processo de analise de avarias;
- Otimizar os processos de manutenção com vista a promover a melhor utilização
dos recursos (tempo/custo);
- Suportar, melhorar e dar formação nos processos de manutenção autônoma. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233729/eletromecanicosindustriais-fabrica-cerveja-angola#sthash.OrW03Cjb.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Implementação de Metodologia SMED (ANGOLA)
Código da vaga: v1233699
Nível hierárquico: Sênior
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Outubro de 2015
- Compete ao Técnico de Melhoria Contínua ajudar na implementação da
metodologia Smed nas linhas de produção, identificando as tarefas a realizar antes
e depois do término da produção contribuindo assim para a diminuição do tempo de
produção com a redução de desperdícios.
Proceder à identificação das áreas em implementação ou renovação da definição de
fluxos, localização, identificação de equipamentos, materiais e pessoas, conforme o
plano de trabalho definido pela chefia, tendo em vista a melhoria do processo
industrial. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233699/tecnico-deimplementacao-de-metodologia-smed-angola#sthash.lXtjB1We.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de desenvolvimento Inovação e Processos (ANGOLA)
Código da vaga: v1234699
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2015
- Desenvolver, acompanhar e analisar os índices de desempenho de todos os
processo logísticos através de sistemas de gestão integrados, desde a entrada do
produto acabado até a entrega no destino final, garantindo o cumprimento e
eficácia dos processos de recepção, armazenamento, riscos operacionais,
movimentação, distribuição, expedição, transporte e logística inversa.
- Responsável pela implementação de estratégias de inovação e desenvolvimento
de projetos com o principal objectivo de aumentar a eficiência das operações
logística, reduzindo o tempo de resposta, melhoria da qualidade, redução do custo
médio de cada processo e aumento da produtividade. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234699/gestor-de-desenvolvimento-inovacaoe-processos-angola#sthash.7f0DbcV0.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais anuncia Concurso Público com
1.590 vagas para admissão ao Curso de Formação de Soldados de 2016 (Cfsd
QPPM - Interior).
São 1.431 oportunidades para homens e outras 159 vagas para mulheres, para as
seguintes Regiões do interior: 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª
e 18ª.
Podem participar os candidatos de nível Superior completo, nascidos entre 28 de
julho de 1986 e 28 de julho de 1998, com altura mínima de 1,60m, entre outros
requisitos.
Se você for um dos selecionados, saiba que vai receber remuneração básica inicial
de Soldado 2ª classe da PMMG no valor de R$ 3.049,05, e a carga horária a ser
cumprida é de 40 horas semanais.
O Curso de Formação de Soldados (Cfsd) para o QPPM funcionará nas Sedes de
Regiões e Unidades do Interior do Estado e terá duração de nove meses, com início
previsto para 28 de julho de 2016 e término em abril de 2017.
Participe! Faça a sua inscrição no site do CRS (www.pmmg.mg.gov.br/crs) entre os
dias 10 de setembro de 2015 e 13 de outubro de 2015. A taxa de participação é de
R$ 122,95 e deve ser paga via DAE.
Este certame consiste de provas de conhecimentos, previstas para o dia 13 de
dezembro de 2015, com possibilidade de serem realizadas nas cidades das Regiões

já citadas. Para te auxiliar nos estudos você pode adquirir a apostila digital em
nosso site, que inclui vários testes.
Outras etapas como exames de saúde, teste de capacitação, avaliações psicológicas
e exame toxicológico também serão realizadas.

Com validade de trinta dias, existe a possibilidade de este Concurso Público ser
prorrogado. Consulte o edital de abertura completo disponível em nosso site com
todas as informações.

Em Minas Gerais, a Prefeitura de Iturama realiza Concurso Público.
Ao todo são 537 oportunidades distribuídas entre a sede e o Distrito de Alexandrita,
nas funções e níveis de escolaridade relacionada a seguir:
Nível Fundamental: Agente de Serviços Gerais (30), Agente de Vigilância (35),
Auxiliar de Biblioteca (CR), Auxiliar de Cozinha (23 + CR), Coveiro (4), Mecânico de
Veículos (CR), Oficial de Obras (CR), Oficial de Pintura (CR), Operador de Máquina
(CR), Supervisor de Obras (CR), Torneiro (CR), Tratorista (2 + CR);
Nível Médio: Agente Escolar (40 + CR), Atendente de Telecomunicações (CR),
Auxiliar de Farmácia (5), Auxiliar de Laboratório (6), Auxiliar de Saúde Bucal (7),
Bibliotecário (CR), Cadista (1), Condutor de Veículos (30), Cozinheiro (25), Oficial
Administrativo (30 + CR), Secretário Escolar (3), Técnico nas funções de
Imobilização Ortopédica (5), Enfermagem - ESF (7), Ambiental (CR), Imagem e
Som (CR), Eletricista (CR), Agrimensura (1), Edificações (CR), Enfermagem (40) e
ESF (1), Informática (CR), e Radiologia (6);
Nível Superior: Analista de Gestão de Pessoas (1), Analista de Sistemas (CR),
Analista em Engenharia Civil (1), Arquiteto (CR), Assistente Social (4), Auditor
Fiscal de Obras e Posturas (CR), Auditor Fiscal de Tributos (CR), Auditor Fiscal
Sanitário (1), Cirurgião-dentista (CR) e ESF (8), Contador (1), Controlador Interno
(CR), Educador Desportivo (2), Enfermeiro (17) e ESF (8), Engenheiro Agrônomo
(CR), Ambiental (CR) e Elétrico (CR), Farmacêutico (2), Fisioterapeuta (4),
Fonoaudiólogo (1), Laboratorista (6), Médico nas especialidades de Auditor (1),
Cardiologista (1), Cirurgião Geral (1), Dermatologista (CR), Endocrinologista (1),
ESF (7), Gastrologista (1), Geriatra (1), Ginecologista e Obstetricista (2),
Neurologista (1), Oftalmologista (1), Ortopedista e Traumatologista (1),
Otorrinolaringologista (1), Pediatra (2), Plantonista (14), Pneumologista (1),
Psiquiatra (2), Radiologista (1), Reumatologista (CR), Untrassonografista (1),
Vascular (1) e Veterinário (1), Nutricionista (1), Procurador Jurídico (1), Professor
PEB I (123), PEB II nas disciplinas de Artes (CR), Biologia (1), Ciências (CR),
Educação Física (5), Física (1), Geografia (CR), História (CR), Inglês (1),
Matemática (CR), Português (CR), Química (1), Religião (CR), Psicólogo (2),
Terapeuta Ocupacional (1), Agente Social (CR).
Entre os salários há valores de R$ 850,00 ou R$ 6.000,00, e jornadas de 40h
semanais no máximo. Já estão somadas as oportunidades reservadas para pessoas
com necessidades especiais.

Para participar, faça sua inscrição a partir das 9h do dia 1º de setembro de 2015,
até o dia 30 de setembro de 2015 no site da organizadora Fumarc

(www.fumarc.com.br). As taxas de R$ 55,00, R$ 70,00 ou R$ 85,00 devem ser
pagas via boleto.
No dia 1º de novembro de 2015 está prevista a realização de uma prova objetiva
de múltipla escolha.
O prazo de validade deste Concurso é de dois anos, no entanto existe a
possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Sob a execução do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), o
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG), realiza
Concurso Público.
O objetivo é constituir cadastro reserva para os cargos de Advogado, Analista de
Sistema, Contador, Fiscal, Analista de Comunicação, Revisor, Auxiliar
Administrativo, Técnico de Atendimento e Motorista, que exigem formação de níveis
fundamental, médio e superior.
A remuneração varia de R$ 1.353,00 a R$ 4.572,00, conforme a função exercida e
jornada desempenhada, que pode ser de 25h ou 40 horas semanal.
O prazo de inscrição segue de 26 de agosto de 2015 às 22h de 28 de setembro de
2015, pelo site da organizadora, www.iades.com.br, mediante o pagamento das
taxas de R$ 45,00; R$ 60,00 ou R$ 80,00, por boleto na rede bancária.
Para avaliar os participantes serão aplicadas Provas Objetiva Prática e Discursiva,
cujo resultado final será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual
período.

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG,
tornou pública a realização do Concurso que visa o provimento de 23 vagas de nível
Superior.
As oportunidades são destinadas aos cargos de Analista de Apoio e Analista de
Desenvolvimento Econômico, nas funções de Arquivista (1); Turismólogo (2);
Analista Ambiental (1); Analista de Comunicação Integrada (3); Advogado
Societário (1); Analista de Gestão de Recursos Humanos (1); Analista de Negócios
(1); Analista de Participações (1); Analista de Projetos de Investimentos (1);
Analista Estratégico de Participações (2); Analista Estratégico de Projetos de
Investimentos (2); Contador Corporativo (1); Engenheiro Agrimensor (1);
Engenheiro de Minas (1); Geólogo de Petróleo (1); Geólogo Prospector/ Minerais

Industriais (1); Geólogo Prospector/ Minerais Metálicos (1); e Geólogo/ Geologia
Econômica (1).

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para pessoas com necessidades
especiais.
As jornadas semanais são de 40 horas, e os salários variam de R$ 3.724,80 a R$
14.203,95, conforme o cargo. Também haverá o pagamento de benefícios como
participação nos resultados e plano de saúde e assistência odontológica, ambos em
regime de coparticipação.
Inscreva-se de 13 de outubro de 2015 até o dia 12 de novembro de 2015, pelo site
da organizadora, www.fgvprojetos.fgv.br. A taxa é de R$ 80,00 e o pagamento
deve ser efetuado via boleto bancário.
Os candidatos serão classificados por meio de Prova Escrita Objetivos, de caráter
eliminatório e classificatório, composta por 70 questões sobre Língua Portuguesa;
Língua Inglesa; Raciocínio Lógico, e Conhecimentos Específicos.
A previsão é de que a avaliação seja aplicada em 20 de dezembro de 2015. Haverá
ainda, a realização de Prova Escrita Discursiva, e Avaliação de Títulos.
Este concurso da CODEMIG é válido por um ano, mas pode ser prorrogado por igual
período.

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo - SP
republicou a abertura de dois Concursos Públicos.
O certame regido pelo edital nº 01/2015 refere-se à contratação de 600
Professores de Educação Infantil, considerando a reserva de 150 vagas aos
candidatos assegurados pela Lei 13.398/2002 e Lei nº 15.939/2013.
Os profissionais vão atuar nos Centros de Educação Infantil com crianças de zero a
três anos, em regime de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.295,14. Para
tanto precisam apresentar Magistério, correspondente ao Ensino Médio;
Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior.
O Concurso Público nº 02/2015, por sua vez, visa o preenchimento de 158 vagas
para Diretor de Escola e de 50 para Supervisor Escolar. Os salários são de R$
4.465,43 e R$ 4.755,61, respectivamente, pelas jornadas de 40 horas semanais.
Esse certame exige dos candidatos licenciatura Plena em Pedagogia; ou pósgraduação stricto sensu ou lato sensu em Educação, de no mínimo 800 horas, além
de experiência no Magistério de três ou seis anos, conforme o cargo pretendido.
O prazo de inscrição de ambos os concursos segue 1º a 29 setembros de 2015,
pelo site da organizadora, a Vunesp, nos links respectivos a cada edital: 001/2015
e 002/2015.
Nessa etapa, quem deseja participar do certame para Professores deve efetuar o
pagamento da taxa de R$ 59,73, por boleto em qualquer agência bancária.
Os inscritos serão avaliados por Provas Objetiva e Dissertativa, previstas de serem
aplicadas no dia 8 de novembro de 2015, e por Prova de Títulos. O resultado final

de cada concurso será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual
período.

Se o seu desejo é participar de um desses concursos, prepare-se com a apostila
digital elaborada com base no conteúdo programático sugerido.

A Prefeitura Municipal de Campinas, São Paulo, está realizando Concurso
Público com o objetivo de preencher mais de 100 vagas em funções de Médicos.
São oportunidades para as especialidades de Clínica Geral (50); Ginecologia e
Obstetrícia (25); Medicina de Família e Comunidade (25); Pediatria (25); e
Psiquiatria (05).
A remuneração dos profissionais varia de R$ 2.389,46 a R$ 11.343,42, de acordo
com a jornada de trabalho a ser desempenhada. Há o pagamento de alguns
benefícios conforme discriminado no edital.
Se você deseja participar, inscreva-se entre os dias 01 a 30 de setembro de 2015,
mediante preenchimento da ficha disponível no site www.campinas.sp.gov.br. Não
se esqueça de efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 90,00.
Está prevista para ocorrer no dia 08 de novembro de 2015 a aplicação da Prova
Objetiva que vai selecionar os candidatos inscritos. Esta avaliação é composta por
50 questões sobre Conhecimentos Gerais e Específicos.
A validade deste Concurso é de dois anos, contado a partir da publicação de sua
homologação em Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.

A Prefeitura Municipal de Jacareí, São Paulo, recebe no mês de setembro,
inscrições para cinco Concursos Públicos. O objetivo dos certames é nomear
profissionais com formação de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O edital 01/2015 refere-se ao certame que vai nomear candidatos para os cargos
de Auxiliar de Consultório Dentário (6), Auxiliar de Enfermagem (23), Fiscal
Sanitário (3), Técnico de Enfermagem (13), Técnico de Laboratório (6), Biólogo
(CR), Biomédico (CR), Dentista (5), Enfermeiro (14), Farmacêutico (2),
Fisioterapeuta (4), Fonoaudiólogo (4), Médicos Cardiologista (5), Dermatologista
(3), Endocrinologista (5), Endocrinologista Infantil (1), Gastroenterologista (1),
Geriatra (1), Ginecologista (1), Hematologista (1), Infectologista (1), Neurologista
(2), Ortopedista (1), Otorrinolaringologista (1), Pneumologista Infantil (2),
Proctologista (1), Psiquiatra (3), Psiquiatra Infantil (1), Reumatologista (2),
Reumatologista Infantil (1), Sanitarista (CR), Urologista (1), Auditor (CR),

Autorizador (1), Médico do Trabalho (1), Plantonista 12h (13) Plantonista 24h (10)
e Regulador (3), Médico-Veterinário (1), Nutricionista (5) e Terapeuta Ocupacional
(4).
Já o segundo concurso, cujo documento de abertura tem o número 02/2015,
objetiva a contratação de Agente Comunitário de Saúde (80), Auxiliar de Controle
de Zoonoses e Vetores (20) e Agente de Controle de Zoonoses e Vetores (CR),
enquanto o terceiro (03/2015) dispõe de 51 vagas para Guarda Civil.
Visando à escolha de Eletricista (5), Encanador (1), Motorista (20), Operador de
Máquina I (6), Operador de Máquina III (10), Pedreiro (7), Mecânico de Máquina II
(2), Agente Municipal Fiscalizador de Trânsito (39) e Topógrafo Pleno (1), há o
Concurso Público nº 04/2015.
Por fim há o edital 05/2015, cujo objetivo é nomear os seguintes profissionais:
Auxiliar de Topografia (2), Carpinteiro (1), Coveiro (4), Mestre de Obras (1),
Assistente de Serviços Municipais (90), Auxiliar de Manutenção (6), Analista de
Pessoal Pleno (2), Analista de Pessoal Sênior (3), Comprador (2), Analista de
Sistema (1), Arquiteto (1), Assistente Social (8), Bibliotecário (CR), Engenheiro
Civil (4), Engenheiro Civil - Área Sanitária (1), Engenheiro de Segurança do
Trabalho (1), Procurador (CR), Professor de Educação Física (2) e Psicólogo (10).
A remuneração varia entre R$ 938,33 e R$ 6.210,49, conforme a função exercida e
jornada a ser desempenhada, conforme o regime definido para cada cargo.
O prazo de inscrição segue de 1º a 30 de setembro de 2015, pelo site da
organizadora, www.consesp.com.br. Nessa etapa é preciso efetuar o pagamento
das taxas variáveis entre R$ 18,88 e R$ 37,60, por boleto em qualquer agência
bancária.
Os participantes serão selecionados por meio de Provas Objetiva Discursiva, Prática
e de Títulos, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica, conforme o método
adotado em cada certame.

De 21 de setembro de 2015 a 6 de outubro de 2015, a Telecomunicações
Brasileiras S.A (Telebrás) recebe inscrições de profissionais com formação de
níveis médio ou superior.
O Concurso Público objetivo a formação de cadastro reserva e a nomeação de 41
profissionais para atuação nos cargos de Especialista em Gestão de
Telecomunicações das ocupações de Advogado (1), Contador (4), Analista Superior/
Administrativo (7), Analista Superior/ Auditoria (2), Analista Superior/ Comercial
(7), Analista Superior/ Estatística (1), Analista Superior/ Finanças (2), Engenheiro
Civil (4), Engenheiro de Computação (1), Engenheiro Eletricista ou Eletrônico (2),
Engenheiro de Redes (3) e Engenheiro de Telecomunicações (3); e Técnico em
Gestão de Telecomunicações - ocupação de Assistente Técnico (4).
A remuneração é de R$ 2.612,64 para a função de nível médio e de R$ 6.929,58
para o cargo de nível superior, considerando que todos os admitidos vão atuar em
regime de 40 horas semanais.

Os pedidos de inscrição serão recebidos a partir das 10h do primeiro dia do prazo,
no site da organizadora, www.cespe.unb.br. Nessa fase é preciso efetuar o
pagamento das taxas de R$ 90,00 ou R$ 140,00, por GRU em qualquer agência
bancária.
Para avaliar os participantes serão aplicadas Provas Objetiva e Discursiva, para
todos os cargos, e Avaliação de Títulos, apenas para as funções de nível superior.
Os testes escritos estão previstos para serem realizados no dia 15 de novembro de
2015, em Brasília - DF.
A validade desse Concurso Público será de dois anos, com possibilidade de ser
prorrogada por igual período.

A Prefeitura Municipal de São Paulo - SP, informa a todos por meio de
publicação oficial que o edital do Concurso Público destinado à contratação de 90
profissionais para o cargo de Analista de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional - Tecnologia da Informação e Comunicação foi retificado.
Fica alterado item referente ao requisito sendo necessário agora que o interessado
tenha Diploma de Curso Superior na área de tecnologia da informação e
comunicação autorizado pelo Ministério da Educação.
Os outros quatro Concursos abertos permanecem inalterados. Em nosso site é
possível acessar os editais completos bem como o de retificação.
O primeiro Concurso dispõe de 100 oportunidades para o cargo de Auditor
Municipal de Controle Interno a fim de atuar na Controladoria Geral do Município.
As vagas estão distribuídas entre as áreas de especialização: Correição (20); Geral
(72); e Infraestrutura (8). A remuneração é de R$ 13.900,00, e demais vantagens.
Já o segundo edital conta com 178 vagas para os cargos de Analista de
Informações Cultura e Desporto - Biblioteconomia (95); Analista de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional - Ciências Contábeis (73); e Analista de
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Ciências Econômicas (10). Neste
caso a remuneração é de R$ 5.392,96, com atualização para R$ 6.106,33, prevista
para maio de 2016.
Outras 200 vagas estão abertas no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão
Governamental, com remuneração de R$ 9.000,00.
Mas se você possui Curso Superior em Geologia, com registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia saiba que há 27 vagas no cargo de Analista de
Ordenamento Territorial - Geologia. Neste caso o profissional recebe R$ 5.392,96,
com atualização para R$ 6.106,33, prevista para maio de 2016 de acordo com o
estabelecido na Lei Municipal nº 16.119/2015.
Todos os profissionais devem cumprir jornada de 40h semanais de trabalho
conforme discriminado nos editais.
As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente pelo site da
www.vunesp.com.br, até ás 16h de 14 de outubro de 2015. Não se esqueça de
pagar a taxa de inscrição por meio de boleto bancário.

Estes Concursos são compostos de Prova Objetiva; Dissertativa; de Títulos,
Sindicância da vida pregressa; e Curso de formação de caráter, conforme o que for
discriminado para cada cargo. A prova objetiva será aplicada, na data prevista de
15 de novembro de 2015, na cidade de São Paulo.
A validade destes Concursos é de dois anos, contado da data da homologação,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da
Administração.

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina de São Paulo
(SPDM) anuncia Processo Seletivo.
O objetivo é contratar 137 profissionais para a Rede Assistencial - da Vila Prudente/
São Lucas. As vagas estão relacionadas a seguir:
Nível Fundamental: Acompanhante de Pessoa com Deficiência (2), Agente de
Promoção Ambiental (2), Cuidador (6);
Nível Médio/ Técnico: Auxiliar Administrativo (34), Auxiliar de Enfermagem (27),
Técnico de Farmácia (8), Técnico de Suporte (1), Técnico de Enfermagem (5),
Auxiliar de Saúde Bucal (6), Técnico em Saúde Bucal (4);
Nível Superior: Assistente Administrativo (1), Assistente Social (7), Enfermeiro
(17), Farmacêutico (3), Fonoaudiólogo (2), Psicólogo (2), Terapeuta Ocupacional
(4), Fisioterapeuta (2), Dentista (3), Nutricionista (1).
Os salários variam de R$ 1.723,01 até R$ 7.884,45 e as jornadas de trabalho são
de até 200 horas mensais.
As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 28 de setembro de 2015, no site
www.spdmpais.org.br. Não se esqueça de pagar o boleto referente à taxa.
As provas deste certame estão definidas como objetiva e avaliação de títulos,
conforme as orientações do regulamento.
Com validade de um ano, existe a possibilidade deste Processo Seletivo ser
prorrogado. Mais informações podem ser consultadas no edital de abertura
disponível em nosso site.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) anuncia a realização
de dois Concursos Públicos, que visam selecionar profissionais e formar cadastro
reserva.
Na oportunidade regida pelo edital nº 01/2015, haverá o credenciamento de
candidatos com nível educacional Médio, para a carreira de Oficial de Defensoria
Pública, nas seguintes regiões de atuação: Regionais da Capital - São Paulo, Mogi
das Cruzes, Osasco, Guarulhos, Grande ABCD, Araçatuba, Bauru, Campinas,
Marília, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José
do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira.

Já por meio do certame nº 02/2015, serão contratados 46 profissionais de nível
Superior para ingresso na função de Agente de Defensoria Pública, nas
especialidades de Administrador (5); Administrador de Banco de Dados (CR);
Administrador de Redes (CR); Analista de Suporte (CR); Analista de Sistemas (CR);
Arquiteto (CR); Arquivista (1); Assistente Social/ Capital e Região Metropolitana
(6); Assistente Social/ Interior (10); Biblioteconomista (CR); Cientista Social (1);
Comunicação Social (1); Contador (CR); Design Gráfico (CR); Engenheiro Civil
(CR); Engenheiro de Redes (CR); Engenheiro Elétrico (CR); Engenheiro Mecânico
(1); Engenheiro de Telecomunicação (CR); Estatístico (1); Pedagogo (1);
Programador (CR); Psicólogo/ Capital e Região Metropolitana (8); Psicólogo/
Interior (9); Relações Públicas (1); e Secretário Executivo Bilíngue (1).
Neste concurso, dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos
que se enquadrem nos itens especificados no edital.
As remunerações são de R$ 2.300,00 e R$ 5.500,00, pelo desempenho de
atividades em jornadas semanais de 40 horas.
Nos dois casos, as inscrições devem ser realizadas no site da empresa
organizadora, www.concursosfcc.com.br, a partir das 10h do dia 16 de setembro de
2015, até às 14h de nove de outubro de 2015, considerando o horário oficial de
Brasília - DF. As taxas custam R$ 115,00 e R$ 142,50, e o pagamento deve ser
efetuado via boleto bancário.
Os candidatos serão classificados por meio de Provas Objetivas de Conhecimentos
Gerais e de Conhecimentos Específicos, Prova Discursiva-Redação e de Títulos,
conforme o que for estabelecido para cada função. Em nosso site você pode
adquirir apostilas digitais com conteúdos específicos para estudar e se preparar
para estas oportunidades.
Estes Concursos são válidos por dois anos, mas podem ser prorrogados por igual
período, a critério da DPE-SP.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 36.316 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
Nacional
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Órgão

Vagas

Telebrás Níveis Médio e Superior

41

Petrobras Distribuidora Estagiário

Várias

Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão
MPF - Ministério Público Federa lEstagiário

Vagas
Nove

SECRIANÇANíveis Médio e Superior

24

SECRIANÇANível Superior

62

SECRIANÇAAtendente de reintegração socioeducativo

114

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Câmara de Alvorada do NorteTodos os níveis de escolaridade
Câmara de Israelândia Controlador interno e Procurador
Correios Estagiário
FEA - Fundação Educacional de Anicuns Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias
Dois
Quatro
67

IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Duas

IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Duas

Prefeitura de Caldas Novas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campos Belos Agente comunitário de saúde e Agente de
combate às endemias
Prefeitura de Córrego do Ouro Técnico em enfermagem

261

Várias

Uma

Prefeitura de Divinópolis de Goiás Todos os níveis de escolaridade

73

Prefeitura de Faina Todos os níveis de escolaridade

79

Órgão
Prefeitura de Goiânia Advogado e Procurador municipal
Prefeitura de Goiás Nível Superior

Vagas
40
Várias

Prefeitura de Inhumas Todos os níveis de escolaridade

202

Prefeitura de Itapuranga Todos os níveis de escolaridade

143

Prefeitura de Mara Rosa Todos os níveis de escolaridade

68

Prefeitura de Morrinhos Todos os níveis de escolaridade

253

Prefeitura de Piranhas Todos os níveis de escolaridade

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

Câmara de Poconé Contador

Uma

Câmara de Tapurah Nível Superior

Duas

Prefeitura de Colíder Agente comunitário de saúde e Agente de combate
às endemias

29

Prefeitura de Nova Maringá Todos os níveis de escolaridade

58

Prefeitura de Nova Maringá Nível Fundamental

11

Prefeitura de Porto Estrela Todos os níveis de escolaridade

Uma

Prefeitura de Rondonópolis Professor

147

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

Vagas

Órgão
Ministério Público de Mato Grosso do Sul Estagiário

Vagas
45

Prefeitura de Bataguassu Todos os níveis de escolaridade

182

Prefeitura de Ivinhema Todos os níveis de escolaridade

132

Prefeitura de Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

218

Prefeitura de Ponta Porã Todos os níveis de escolaridade

260

Prefeitura de São Gabriel do Oeste Todos os níveis de escolaridade

79

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Técnico em laboratório

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão

Vagas

Prefeitura de Chã Preta Todos os níveis de escolaridade

94

Prefeitura de Craíbas Todos os níveis de escolaridade

75

Prefeitura de Flexeiras Todos os níveis de escolaridade

60

Prefeitura de São Sebastião Todos os níveis de escolaridade

176

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
Embasa Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Macururé Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Nove
260

Órgão

Vagas

Prefeitura de Teixeira de Freitas Todos os níveis de escolaridade

22

Prefeitura de Teixeira de Freitas Todos os níveis de escolaridade

108

UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana Mestre de cerimônia
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfrobrasileiraProfessor

Várias

Três

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão

Vagas

Câmara de Antonina do NorteTodos os níveis de escolaridade

Sete

Correios do Ceará Estagiário

Uma

Prefeitura de Ibicuitinga Todos os níveis de escolaridade

224

Prefeitura de Missão Velha Todos os níveis de escolaridade

286

Prefeitura de Palmácia Todos os níveis de escolaridade

96

Prefeitura de QuiterianópolisAgente de trânsito

12

UFC - Universidade Federal do Ceará Professor

Cinco

UFC - Universidade Federal do Ceará Todos os níveis de escolaridade

70

UFCA - Universidade Federal do Cariri Professor

Seis

UFCA - Universidade Federal do Cariri Professor

Seis

UFCA - Universidade Federal do Cariri Nível Médio/Técnico
Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão

Cinco

Órgão
Prefeitura de Balsas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campestre do Maranhão Agente de trânsito e Guarda
municipal

Vagas
262

10

UFMA - Universidade Federal do Maranhão Professor

16

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

TRE - Tribunal Regional Eleitoral Analista judiciário e Técnico judiciário

19

Câmara de Sousa Níveis Médio e Superior

20

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (CRMVPB)Assistente administrativo e Fiscal
CorreiosEstagiário

Dois

Seis

Prefeitura de Areia Todos os níveis de escolaridade

86

Prefeitura de Areia Níveis Médio e Superior

21

Prefeitura de Brejo do CruzTodos os níveis de escolaridade

119

Prefeitura de Caiçara Todos os níveis de escolaridade

49

Prefeitura de Duas Estradas Todos os níveis de escolaridade

27

Prefeitura de Lagoa de Dentro Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Sertãozinho Todos os níveis de escolaridade
UFCGProfessor de educação física

123
33
Uma

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
CONDEPE/FIDEM - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de
Pernambuco Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Orocó Todos os níveis de escolaridade
SAD - Secretaria de Estado da Administração Assistente de atendimento
ao cidadão
SMDSIR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Igualdade
Racial Nível Superior

Vagas

24

249

364

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Prefeitura de Francisco Santos Todos os níveis de escolaridade
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Nível
Superior
Prefeitura de Capitão de Campos Todos os níveis de escolaridade

Vagas
61

Várias

99

Prefeitura de Luzilândia Todos os níveis de escolaridade

112

Prefeitura de Paulistana Todos os níveis de escolaridade

136

Prefeitura de Teresina Guarda civil municipal
PRODATER - Empresa Teresinense de Processamento de Dados Níveis
Médio e Superior
TJ - Tribunal de Justiça do Estado Juiz substituto

50

16

24

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão
CorreiosEstagiário

Vagas
Três

DPE - Defensoria Pública do Estado Advogado e Defensor público
substituto

17

TCE - Tribunal de Contas do EstadoNível Superior

Duas

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte Professor

Cinco

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte Professor

36

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

TJ - Tribunal de Justiça do Estado Juiz substituto

14

TRE - Tribunal Regional Eleitoral Níveis Médio e Superior

11

UFS - Universidade Federal de Sergipe Professor

Sete

UFS - Universidade Federal de Sergipe Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão
Corpo de Bombeiros Oficial bombeiro militar

Vagas
15

Órgão

Vagas

Prefeitura de Senador Guiomard Todos os níveis de escolaridade

185

Procuradoria-Geral do Estado do Acre Estagiário

Uma

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão
CAESA - Companhia de Água e Esgoto do Amapá Agente de saneamento
e Encanador de água e esgoto
Câmara de Pedra Branca do AmapariNível Fundamental
CorreiosEstagiário

Vagas

70

14
Nove

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
MPE - Ministério Público do Estado Promotor de justiça substituto

Vagas
12

Prefeitura de Boca do Acre Todos os níveis de escolaridade

325

Prefeitura de Boca do Acre Todos os níveis de escolaridade

332

Prefeitura de Juruá Todos os níveis de escolaridade

369

UFAM - Universidade Federal do Amazonas Professor

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão
Banpará Níveis Médio e Superior

Vagas
40

Órgão

Vagas

Rio Todos os níveis de escolaridade

503

Alegre Todos os níveis de escolaridade

457

Prefeitura de Nova TimboteuaTodos os níveis de escolaridade

184

Pará Todos os níveis de escolaridade

85

Xingu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Tailândia Níveis Médio e Superior

205

Pará Professor

Várias

Pará Professor

32

UFPA - Universidade Federal do Pará Professor
Pará Professor

Sete
75

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

Farmácia Todos os níveis de escolaridade

18

Saúde Instrutor e Tutor

33

PGE - Procuradoria Geral do EstadoNíveis Médio e Superior

30

Ariquemes Todos os níveis de escolaridade

164

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Tocantins
Órgão

Vagas

Órgão
Medicina Níveis Médio e Superior

Vagas
400

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão
Ibiraçu Todos os níveis de escolaridade
Linhares Guarda-vidas

Vagas
158
50

Palha Todos os níveis de escolaridade

113

Palha Níveis Fundamental e Superior

11

Prefeitura de São Mateus Níveis Médio e Superior
Santo Professor

213
16

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Militar Soldado
Prefeitura de Belo Horizonte Professor

Vagas
1.590
350

Caxambu Níveis Fundamental e Superior

37

Caldas Nível Superior

25

Prefeitura de Varginha Médico ginecologista

Um

Machado Agente e Contador

Dois

Órgão
Serrana Todos os níveis de escolaridade
Perdigão Contador e Procurador

Vagas
20
Dois

Reduto Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Riacho Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Rei Todos os níveis de escolaridade

12

Lourenço Todos os níveis de escolaridade

11

Viçosa Todos os níveis de escolaridade

17

Gerais Nível Superior

23

Contabilidade Todos os níveis de escolaridade
Química Nível Médio/Técnico
IFNMG - Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais .
Açucena Todos os níveis de escolaridade
Formosas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

Várias
Seis

Um

113
66
116

Alpinópolis Todos os níveis de escolaridade

50

Alterosa Todos os níveis de escolaridade

99

Andradas Todos os níveis de escolaridade

89

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

82

Órgão
Horizonte Auditor e Engenheiro civil
Prefeitura de Belo Horizonte Professor

Vagas
Quatro
350

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

60

Prefeitura de Bonfinópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade

31

Campanha Todos os níveis de escolaridade

130

Mata Todos os níveis de escolaridade

60

Cajuru Todos os níveis de escolaridade

95

Grande Níveis Médio e Superior

Várias

Ourotodos os níveis de escolaridade

146

Ourotodos os níveis de escolaridade

21

Santos Professor

12

Florestal Professor

10

Prefeitura de Frei LagonegroNíveis Fundamental e Superior

Nove

Prefeitura de Frei LagonegroTodos os níveis de escolaridade

38

Prefeitura de Iria de MinasTodos os níveis de escolaridade

45

Prefeitura de Itaú de MinasTodos os níveis de escolaridade

162

Iturama Todos os níveis de escolaridade

537

Leopoldina Agente e Agente de combate às endemias

36

Machado Todos os níveis de escolaridade

95

Campos Agente

Nove

Órgão

Vagas

Claros Analista e Guarda municipal

131

Prefeitura de NaqueTodos os níveis de escolaridade

115

Prefeitura de OrizâniaNíveis Médio e Superior

Nove

Prefeitura de Ouro Verde de MinasTodos os níveis de escolaridade

12

Paineiras Terapeuta

Um

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor

Vagas
2.105

Jardim Todos os níveis de escolaridade

18

Pádua Todos os níveis de escolaridade

14

Município Níveis Médio e Superior

53

Farmácia Níveis Médio e Superior

16

Saúde Níveis Médio e Superior

Oito

Janeiro Professor

Três

Cabo Todos os níveis de escolaridade

717

Prefeitura de Quatis Todos os níveis de escolaridade

316

Pádua Todos os níveis de escolaridade

325

Sapucaia Agente e Agente de combate às endemias
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Professor

51
Dois

Órgão
Janeiro Operador

Vagas
Cinco

UERJ - Universidade do Estado do Rio de JaneiroNíveis Médio e Superior
Oeste Professor

31
Dois

Fluminense Professor

76

Fluminense Professor

111

UFF - Universidade Federal Fluminense Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão
DPE - Defensoria Pública do EstadoNíveis Médio e Superior

Vagas
46

Paulo Diretores Supervisor escolar

208

Prefeitura de São Paulo Professor

600

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Todos os
níveis de escolaridade
Iperó Todos os níveis de escolaridade
Jundiaí Níveis Fundamental e Médio

558

54
Quatro

Araraquara Técnico

Dois

Dumont Escriturário

Um

Itaberá Níveis Médio e Superior
Matão Motorista

Várias
Um

Órgão

Vagas

Palmital Estagiário

Dois

Câmara de PorangabaNíveis Fundamental e Médio

Três

Prudente Auxiliar e Controlador interno

Dois

Preto Níveis Fundamental e Médio

Cinco

Conceição Nível Superior

Dois

Descalvado Nível Superior

Cinco

Câmara Itaguaí Assistente geral

Um

Tietê Todos os níveis de escolaridade

Três

CRF - Conselho Regional de Farmácia Níveis Médio e Superior

13

Saúde Todos os níveis de escolaridade

Oito

FEA - Fundação Educacional Araçatuba Porteiro e Secretário geral

Dois

Barueri Professor

Oito

FUNDA Estagiário

6.946

MPE - Ministério Público do EstadoEstagiário

1.256

Socorro Todos os níveis de escolaridade

65

Socorro Bombeiro

10

Adolfo Nível Superior

13

Agudos Agente

25

Barueri Auxiliar e Farmacêutico/bioquímico
Barueri Níveis Médio e Superior

Seis
51

Órgão

Vagas

Bauru Professor

Um

Cajati Nível Superior

Seis

Campinas Nível Superior

130

Catanduva Supervisor
Cunha Todos os níveis de escolaridade
Embaúba Nível Superior
Geri Estagiário
Prefeitura de GuaraçaíTodos os níveis de escolaridade
Guararapes Níveis Médio e Superior
Guararema Todos os níveis de escolaridade
Iperó Coordenador e Professor

Quatro
22
Quatro
18
Seis
Quatro
Nove
16

Iperó Agente

Oito

Jacareí Todos os níveis de escolaridade

533

Jundiaí Nível Superior

20

Jundiaí Nível Superior

Oito

Jundiaí Agente

37

Juquiá Agente

18

Lins Agente

92

Prefeitura de Monte Azul Paulista Técnico em enfermagem

Um

Palestina Advogado e Procurador jurídico

Dois

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão

Vagas

Prefeitura de Diamante do NorteTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de MalletNíveis Médio e Superior

Nove

Londrina Níveis Médio e Superior

Cinco

Sul Advogado

Um

Câmara de JaguapitãTodos os níveis de escolaridade

Três

Oeste assessor

Um

Câmara de Rio Branco do SulTodos os níveis de escolaridade

19

CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
Toledo Níveis Fundamental e Superior

35

Quatro

Laranjal Contador

Um

Paraná Estagiário

Um

Atalaia Agente e Enfermeiro

Um

Bandeirantes Agente

25

Cianorte Todos os níveis de escolaridade

47

Cianorte Níveis Fundamental e Médio

11

Órgão
Prefeitura de Corumbataí do SulTodos os níveis de escolaridade
Norte Agente e Técnico em higiene dental

Vagas
17
Várias

Lapa Nível Superior

26

Laranjal Todos os níveis de escolaridade

89

Londrina Todos os níveis de escolaridade

49

Sales Todos os níveis de escolaridade

20

Oeste Todos os níveis de escolaridade

22

Pontes Nível Médio

Dois

Pontes Todos os níveis de escolaridade

12

Pavão Todos os níveis de escolaridade

23

Fé Todos os níveis de escolaridade

18

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

20

Iguaçu Agente e Agente de combate às endemias

14

Umuarama Professor

117

Trabalho Níveis Médio e Superior
Paraná Professor

Várias
Oito

Paraná Todos os níveis de escolaridade
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná Professor
Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul

16
Quatro

Órgão

Vagas

Irmãos Níveis Médio e Superior

Dois

Novo Técnico

Um

Barbosa Níveis Fundamental e Médio
Hospitalares Nível Superior
Hospital Beneficente Doutor César Santos Todos os níveis de escolaridade
Sul-rio-grandense Professor
IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande
do Sul.

Cinco
41
Várias
13

Dois

Prefeitura de Camargo Níveis Fundamental e Superior

10

Santana Todos os níveis de escolaridade

20

Capitão Todos os níveis de escolaridade

Três

Prefeitura de Dois IrmãosTodos os níveis de escolaridade

25

Irmãos Nível Médio

Nove

Feliciano Níveis Médio e Superior

Seis

Guaporé Todos os níveis de escolaridade

24

Guaporé Agente

Cinco

Ibirubá Agente

Dois

Prefeitura de Muitos CapõesNível Superior

Três

Prefeitura de Palmares do SulTodos os níveis de escolaridade
Sul Agente

13
Várias

Órgão

Vagas

Alegre Guarda

10

Seca Todos os níveis de escolaridade

55

Pardo Todos os níveis de escolaridade

176

Soledade Todos os níveis de escolaridade

57

Tapejara Todos os níveis de escolaridade

41

Tavares Todos os níveis de escolaridade

78

Flores Todos os níveis de escolaridade

13

Prata Níveis Fundamental e Médio

Seis

Pelotas Professor

Sete

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor
UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

10
Seis

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
Catarina Todos os níveis de escolaridade
Concórdia Todos os níveis de escolaridade

Vagas
235
38

Câmara de CaibiContador e Secretário legislativo

Dois

Câmara de Criciúma Motorista e Técnico em informática

Dois

Garuva Assistente e Motorista

Três

Câmara de Jaraguá do Sul Todos os níveis de escolaridade

16

Órgão
S.A. Níveis Médio e Superior.

Vagas
10

CorreiosEstagiário

Nove

CorreiosEstagiário

16

IPRESF - Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São
Francisco do SulContador e Procurador previdenciário
Camboriú Níveis Médio e Superior

Dois

Várias

Piçarras Níveis Fundamental e Superior

72

Bandeirante Todos os níveis de escolaridade

10

Prefeitura de Bom Jardim da Serra Auxiliar de contabilidade e Contador

Três

Bombinhas Todos os níveis de escolaridade

128

Fraiburgo Auxiliarem Professor
Gaspar Agente

Várias
30

Gaspar Todos os níveis de escolaridade

Várias

Ibirama Níveis Médio e Superior

Quatro

Ibirama Merendeira
Imbituba Técnico
Itajaí Níveis Médio e Superior
Itapoá Todos os níveis de escolaridade

Um
Várias
35
172

Itapoá Níveis Médio e Superior

Várias

Laguna Instrutor e Professor

Várias

Órgão
Orleans Auxiliar e Professor
Orleans Professor

Vagas
28
Várias

Prefeitura de Ouro VerdeTodos os níveis de escolaridade

35

Palhoça Todos os níveis de escolaridade

18

Penha Professor

10

Prefeitura de PeritibaTodos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de PeritibaAuxiliar de educação básica e Professor

Várias

Helena Nível Superior

Várias

Joaquim Contador
José Níveis Médio e Superior

Dois
Várias

Tílias Todos os níveis de escolaridade

26

Prefeitura de TunápolisTodos os níveis de escolaridade

12

Prefeitura de TunápolisInstrutor e Professor

Um

Vieiratodos os níveis de escolaridade

13

Fraiburgo Agente

Várias

Saúde Farmacêutico e Médico Anestesiologia

Nove

Catarina Nível Superior

Quatro

Catarina Nível Superior

45

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

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 SOCIAL VAGA P/ PCD / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES, COM
GRANDES CHANCES DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no
âmbito coletivo e para a integração do indivíduo à sociedade. Presta serviços
sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres, recursos sociais e programas de educação
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL, EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Salário: a combinar

Benefícios: VT, VALE ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA, AUXÍLIO CRECHE PARA MÃES COM FILHOS ATÉ
5 ANOS, CONVÊNIO COM O SESC, PLANO DE CARREIRA.
Observações: ***VAGA EXCLUSIVA PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FAVOR
INFORMAR NO CURRÍCULO O TIPO DA DEFICIÊNCIA E/OU ENCAMINHAR LAUDO
MÉDICO. CURRÍCULO SEM ESSA INFORMAÇÃO NÃO SERÁ ANALISADO!***
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JAMILLE para o email trabalheconosco@motiva.com.br com a sigla SOCIAL_PCD no campo assunto
até o dia 30/09/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE SOCIAL VAGA P/ PCD no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Coordenador de Tecnologia das Instalações (Pessoa com deficiência)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1243594
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Outubro de 2015
*Missão:
O Coordenador de Tecnologia das Instalações (VTC) é responsável por coordenar os
diversos projetos e entregar a tecnologia necessária para suportar as operações das
instalações dos jogos, incluindo a infraestrutura, sistemas, telecomunicação,
resultados e componentes de áudio e vídeo. O VTC trabalha próximo às outras

áreas funcionais das instalações para assegurar que os requerimentos de tecnologia
também sejam atendidos nas instalações.
Principais responsabilidades/atividades:
O VTC irá inicialmente suportar a entrega do Plano Operacional da Instalação e
Eventos Teste em uma ou mais instalação de competição e planejamento de
instalações de não competição. O VTC será responsável por apenas uma instalação
durante o período dos jogos.
Durante a fase de planejamento e entrega:
• Trabalhar durante o planejamento com outras áreas funcionais para assegurar os
requerimentos de tecnologia destas áreas relacionadas às instalações, acomodá-las
de acordo com os parâmetros do projeto, atuando junto com a equipe de alocação
de equipamentos de tecnologia para priorizar/detalhar os requerimentos das áreas

funcionais e melhorar a alocação, os desenhos de CAD e planos de contingência
para cada instalação.
• Trabalhar com o Gerente de Tecnologia da Instalação Cluster (CVTM) para
desenvolver e manter um programa de trabalho para a instalação designada dando
uma visão integrada das entregas de toda a área de tecnologia e dos parceiros para
os eventos de teste, Jogos Olímpicos, transição para os Jogos Paralímpico, Jogos
Paralímpico e recuperação dos ativos após os jogos.
Durante a fase de testes e operacional:
• Atuar como o ponto de contato de tecnologia dentro da instalação para
escalonamento e resolução de problemas relacionados a tecnologia em conjunto
com o time de gerenciamento da instalação, parceiros de tecnologia, Centro de
operação de Tecnologia e com os stakeholders das instalações, assegurando a
entrega da infraestrutura de tecnologia testada e atendendo os requerimentos.
Durante todas as fases:
• Suportar um orçamento definido, desafiando as exigências das áreas funcionais e
demonstrar uma abordagem de controle de custo que suporta as operações dos
Jogos.
• Trabalhar em estreita colaboração com a área de Programa de Tecnologia para
atualizar o plano mestre (masterplan) de tecnologia de forma proativa para avaliar
e gerir os riscos relacionados e escalonamento para a resolução de questões
urgentes.
• Ser flexível para lidar com requerimentos de mudança num ambiente dinâmico e
realizar outras funções se necessário.
Experiência desejável:
Sólida experiência na área de atuação
Formação acadêmica/Conhecimentos Específicos:
Ensino superior completo.
Área de formação: Tecnologia, Informática ou áreas Correlatas
• Pacote MS Office

• Inglês fluente
Local de trabalho: Cidade Nova - Rio de Janeiro
*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/v1243594/coordenador-detecnologia-das-instalacoes-pessoa-com-deficiencia#sthash.fxctMY3p.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

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

ESTÁGIO EM MARKETING
Código da vaga: v1231421
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
Requisitos:
Cursar Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Marketing e correlatos;
Formação entre dez/16 a jul/17;
Necessário possuir veículo.
Horário do estágio: Flexível/A combinar.
Bolsa-auxílio: A combinar.
Benefício: Auxilio gasolina.

Local de estágio: Avenida Brasil - Próximo ao Parque Ibirapuera. Áreas: Marketing.
Atividades: Auxilia o departamento de Marketing; Elaboração de briefings para
criação; Acompanhamento de prazos de materiais; Providencia estrutura,
manutenção e comunicação visual dos stands de vendas e Participação de reunião
de produtos. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1231421/estagioem-marketing#sthash.rQbkPjnP.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de Engenharia
Código da vaga: v1231573
Nível hierárquico: Estágio
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Setembro de 2015
ATIVIDADES:
- Acompanhamento dos resultados, objetivos e metas;
- Auxiliar nos levantamentos estatísticos (indicadores, relatórios);
- Acompanhamentos dos planos de ações da regional;
- Acompanhamento de rotinas no IFS (ordem de compra, recebimento, doc man);
- Auxiliar no suporte a romaneio, chegada de materiais, envio de materiais para
conserto, venda de materiais entre as usinas.
REQUISITOS:
- Cursando Engenharia de Produção, elétrica ou mecânica (3º ano em diante);
- Conhecimento do Pacote Office;- Inglês intermediário/avançado desejável. Bolsa
auxílio + VT + VR + Plano de Saúde + Seguro de Acidentes Pessoais + 13° Bolsa
Auxílio + Reembolso de Medicamentos 80%
Local de estágio: Juiz de Fora/ MG - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1231573/estagiario-deengenharia#sthash.WrEgCOUx.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a)
Código da vaga: k77-1089
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Palhoça/SC

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/08/2015
Previsão de encerramento: 03/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N1Q9UM

ESTAGIO DIREITO DO TRABALHO / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)

Escritório de Advocacia especializado em Direito Empresarial do Trabalho e Cível.
Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: - Pesquisas jurídicas; - Elaboração de peças mais simples; Acompanhamento de processos em Cartórios e via sistemas eletrônicos; Trabalhos de apoio a atualização e manutenção dos processos;
Requisitos: - Boa redação - Vontade de aprender peças e fazer pesquisas jurídicas Disponibilidade para acompanhamento de Processos em Campinas e RMC. - Com
carteira de Habilitação (veículo próprio) - Cursando 4º ou 5º Ano
Salário: a combinar
Benefícios: - Bolsa Estágio + Seguro de Vida + Ajuda Combustível - Bolsa
diferenciada conforme o Semestre em que se encontra o Estagiário.
Observações: - Desejável Carteira da OAB para a vaga da tarde. - Vaga da manhã
não precisa da carteira da OAB.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rose para o e-mail
emiliro01@yahoo.com.br com a sigla VAGA ESTAGIO no campo assunto até o dia
30/09/2015.
Veja outras vagas de ESTAGIO DIREITO DO TRABALHO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ESTAGIO DEP. COMERCIAL / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Infaimon do Brasil Visão Artificial está com 1 vaga(s) em aberto para PAULINIA.
Responsabilidades: Seguimento comercial interno; Suporte à equipa comercial;
Contacto com clientes; Elaboração de propostas comerciais; Manuseamento do ERP
NAVISION
Requisitos: Cursando engenharia eletrônica, informática ou mecatrônica (deverá
faltar no máximo 2 anos e no mínimo 1 ano para conclusão do curso); Forte

Aptidão comercial; Conhecimentos em inglês; Valorizam-se conhecimentos em
Espanhol; Sentido de responsabilidade e de organização;
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Vale refeição de R$ 18,00 diários. Vale transporte
Observações: Formação contínua a nível técnico e a nível comercial; Estágio de 12
meses; Possibilidade de incorporação na empresa após o estágio com progressão
na carreira;
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Infaimon para o email infaimon.br@infaimon.com com a sigla Estagio no campo assunto até o dia
02/10/2015.
Veja outras vagas de Estagio Dep. Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO- BOLSA R$500,00- CENTRO – RJ
Empresa de Médio Porte contrata estudantes de Superior em Administração.
Requisitos:
· Estar cursando (superior/técnico) Administração, 1º ou 2º período, manhã ou
noite;
· Conhecimentos básicos em Informática (Excel e Word).
Atividades que serão desenvolvidas: Suporte ao atendimento telefônico, atualização
cadastral e atendimento a clientes.
Bolsa auxílio: a partir de R$500,00 + Auxílio Transporte
Carga horária: 6h diárias (30 horas semanais)
Local: Centro/RJ
Os candidatos que estiverem dentro do perfil solicitado, favor encaminhar currículo
para o e-mail recrutamento1.rj@vencerrh.com.br indicando o horário de estudo e
com o título “ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO”

ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BOLSA R$650,00- RIACHUELO – RJ
Empresa de Médio Porte contrata estudantes de Superior em Ciências Contábeis.
Requisitos:
Ü Estar cursando curso Superior em Ciências Contábeis, 1º ou 2º ano, manhã ou
noite;
Ü Conhecimentos básicos em Informática (Excel e Word).

Atividades que serão desenvolvidas: Suporte ao atendimento a clientes, realizar
cálculos e lançamentos no sistema.
Bolsa auxílio: a partir de R$650,00 + Auxílio Transporte
Carga horária: 6h p/ dia - 30 horas semanais
Local: Riachuelo/RJ
Os candidatos que estiverem dentro do perfil solicitado, favor encaminhar currículo
para o e-mail recepcao1@vencerrh.com.br indicando o horário de estudo e com o
título “ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS - RIACHUELO”

Estagiário (a) Administração de Vendas
Código da vaga: k337-901
Ramo da empresa: Comércio de Livros e Revistas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/09/2015
Previsão de encerramento: 19/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KnGEte

DIVERSOS

CABELEIREIRAS/OS / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa Consolidada na Área da Beleza está com 3 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atribuições Gerais de Cabeleireira/o
Requisitos: Temos espaço para cabeleireiros completos, experiente em tinturas,
cortes, progressivas, maquiagem e penteado.
Salário: a combinar
Benefícios: Valor de retirada vária muito, de acordo com os dons do profissional, e
a conquista dia-a-dia dos clientes.
Observações: Spaço bonito, localizado entre Cambuí e Nova Campinas, em uma
avenida de grande circulação, estacionamento para mais de 20 veículos, com
excelente custo benefício ao cliente final.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gerência para o email ericatchaves@gmail.com com a sigla Cabeleireira/o no campo assunto até o
dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Cabeleireiras/os no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE ESTETICISTA / CAM / 1 VAGA(S)

FRANQUIA ESPECIALIZADA EM BELEZA E ESTÉTICA FACIAL está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Executar os serviços de design de sobrancelhas e depilação
facial (com linha – técnica egípcia).
Requisitos: Ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na
função, mas é preciso se identificar com o ramo de beleza. É preciso também ter
experiências na área de vendas de cosméticos. – Idade: a partir de 18 até 25 anos
– Sexo: feminino – Estado Civil: indiferente. Residir próximo a Avenida John Boyd
Dunlop (Campinas)
Salário: R$ 837,00
Benefícios: Remuneração variável por produtividade + R$ 8,00 por dia de ajuda
alimentação, vale transporte e uniforme.
Observações: De terça a sexta-feira, das 09 h às 19 h. Sábados, das 08h às 17h.
Intervalo para almoço: 1 hora. Dias de folga (domingo e segunda-feira)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karen para o email vagasdunlop@gmail.com com a sigla AUX. ESTETICISTA no campo assunto até
o dia 26/09/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE ESTETICISTA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Maquiador
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: Jacarepaguá
Requisitos: Requisitos:
Desejável experiência em caracterização, maquiagem social e maquiagem artística
Desejável experiência em caracterização, maquiagem social e maquiagem artística
Ensino médio completo Ensino médio completo
Curso de formação – maquiagem Curso de formação - maquiagem

A empresa oferece: A empresa oferece:
Salário a combinar Salário a combinar
Vaga temporária Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial. Os interessados na oportunidade deverão
encaminhar o currículo atualizado informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/maquiador219839.aspx

Cabelereiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: Jacarepaguá
Requisitos:
Experiência com cortes, apliques, megabar, escovas e penteados Experiência com
cortes, apliques, megahair, escovas e penteados
Drt na função Drt na função
Ensino médio completo Ensino médio completo
Cursos na area Cursos na area
Experiência com cinema, teatro e / ou televisão Experiência com cinema, teatro e /
ou televisão
A empresa oferece: A empresa oferece:
Salário a combinar Salário a combinar
Vaga temporária Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial. Os interessados na oportunidade deverão
encaminhar o currículo atualizado informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/cabelereiro219840.aspx

