BANCO DE VAGAS DE 16/10/2015
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
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, Excel.
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!

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

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 Administrativo
Código da vaga: v1235694
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Balneário Camboriú / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
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 da conta corrente);
Movimentação financeira (depósitos bancários, pagamentos a fornecedores e
conferência da 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

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

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

Assistente de Administração de Pessoal
Código da vaga: v1239082
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
Desenvolver atividades ligadas às 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 08h00min as 18h00min
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

Líder de Contabilidade
Código da vaga: v1239352
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

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

ADVOGADO TRABALHISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA CONTRATA PARA INÍCIO IMEDIATO ADVOGADO NA
ÁREA TRABALHISTA está com uma 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 cinco
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
cinco 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: uma
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: uma
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

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: uma
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 a 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: uma
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 (seis 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: uma
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: uma
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

Gerente Fiscal e de Contabilidade
Código da vaga: v1241983
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1205621
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
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 08h45min às 17h45min
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

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1243717
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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: uma
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 Fiscal
Código da vaga: v1243500
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Novembro de 2015
Vaga efetiva
Local: Tamboré - Barueri/ SP
Horário: 08h00min às 18h00min, 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: uma
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

Assistente Administrativo Pleno
Código da vaga: v1245442
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Requisitos:
- Curso Superior: Administração/ Economia/ Contabilidade (Cursando);- 6 meses
de experiência em rotinas administrativas;
- Conhecimento em Excel Intermediário (fórmulas, PROCV, Tabela Dinâmica é
fundamental);
- Conhecimento em sistemas operacionais e SAP.
Principais Atividades:
- Acompanhamento do Fechamento Contábil;

- Contato com Clientes e Fornecedores;
- Suporte aos Analistas e demais áreas de interface;
Informações:
Local de Trabalho: Zona Sul
Carga horária mensal:
Horário comercial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245442/assistente-administrativopleno#sthash.pSJ1eGEl.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1245408
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Novembro de 2015
Perfil
- Segundo grau completo;
- Conhecimento em SAP;
- Experiência em faturamento, recebimento fiscal;
- Residir em Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Várzea Paulista;
Atividades
- Recebimento fiscal, emissão e conferência de romaneio, conferenciam de pedido
de compras x nota fiscal, digitação de nota fiscal no SAP; - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245408/assistenteadministrativo#sthash.lxA7FnKR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1245316
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Requisitos:
- Superior completo Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins.
- Vivência anterior na área;

- Conhecimento intermediário no pacote Office;
- Conhecimento em contabilidade e Finanças, legislação contábil e tributária e
processos administrativos;
- Conhecimento em impostos diretos e indiretos;
- Desejável conhecimento em produtos bancários
A Empresa oferece:
Salário compatível com o mercado + Benefícios - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245316/analista-fiscalpleno#sthash.uhehychH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1244994
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Formação:
Superior Completo
Experiência Profissional:
Elaborar indicadores de desempenho e books gerenciais.
Revisão e criação de procedimentos internos.
Aperfeiçoar o processo de avaliação e mensuração dos indicadores financeiros e
posterior elaboração de planos de ação para desafios identificados.
Remuneração: Compatível com mercado + Benefícios. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1244994/analista-financeiropleno#sthash.D9s9kDZu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Finanças Júnior
Código da vaga: v1245461
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Requisitos:

- Superior Completo, preferencialmente em áreas de T.I. E correlatos (Análises de
Sistemas, Engenharia da Computação, Sistema da Informação), Engenharia,
Estatística;
- Excel avançado (Fórmulas, Tabela Dinâmica, elaboração de relatórios e gráficos,
VBA, SQL, Acess);
- Desejável noções em Qlikview e SAP.
Principais Atividades:
- Apurar as necessidades das áreas clientes extraindo relatórios que atendam
demandas;
- Extrair relatórios nas diversas ferramentas da empresa;
- Desenvolver e/ou automatizar controles;
- Desenvolver, atualizar e analisar os controles e indicadores dos processos
solicitantes nas diversas ferramentas da Empresa;
- Acompanhar mensalmente as demandas da área, fornecendo informações
quantitativas e qualitativas;
- Interagir com equipe e áreas clientes.
Informações:
Local de Trabalho: Zona Sul
Carga horária mensal:
Horário comercial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245461/analista-de-financasjunior#sthash.Nk5X7aq7.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1245492
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Novembro de 2015
Pré-requisitos:
Graduação Superior concluído em: Engenharia, Matemática, Contabilidade,
Administração;
Pós Graduação concluída na área;
Experiência em operações de call Center;
Domínio do Excel;
Experiência em cálculos financeiros, análise de dados e contratos, projeções
financeiras, modelagem e estudo esporádicos, avaliações de diferenças entre
projeção, orçado e realizado;
Conhecimento em Matemática financeira, contabilidade gerencial, Banco de dados e
cruzamento de dados.
Atividades
Será o ponto focal da diretoria de negócios para análises financeiras, projeções,

busca de oportunidades, entendimento profundo da operação e do cliente que será
o responsável e pelos indicadores e ofensores.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245492/consultorfinanceiro#sthash.Wm44ERU3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1245262
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
- Fechamento contábil
- Controle de centros de custos e despesas, reconciliação de contas
- Provisões e reclassificações contábeis
- Desenvolvimento de relatórios gerenciais.
- Desejável vivência em multinacional e em SAP.
Pré-requisitos:
- Vivência em controladoria;
- Conhecimentos de SAP;
- Excel avançado;
- Desejável Espanhol avançado. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245262/analistafinanceiro#sthash.umt8atZZ.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado- SR
Código da vaga: v1245278
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Outubro de 2015
Fazer o atendimento aos clientes internos da Companhia em matéria jurídica,
respondendo diretamente às consultas ou encaminhando aos escritórios
terceirizados por critério de especialização.

Supervisionar e avaliar a qualidade e desempenho dos escritórios de advocacia
terceirizados que atuem em consultas (preventivo) e contencioso (processos
administrativos e judiciais) nas diversas áreas do direito, mediante análise periódica
e revisão dos serviços prestados, prezando pelo binômio custo X qualidade. - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245278/advogadosr#sthash.qXDlkX5q.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1245178
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Novembro de 2015
- Formação Superior em Direito;
- Carteira da OAB;
- Experiência em Contencioso Trabalhista, participação em audiências,
acompanhamento e análise de processos e peças, facilidade de relacionamento
interpessoal, concentração e organização.
- A empresa oferece: Assistência médica, Vale-refeição de R$18,50/dia, Plano de
Carreira e Desenvolvimento, Participação nos lucros.
Contratação no formato CLT. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1245178/advogadotrabalhista#sthash.JbLjqWsS.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR FISCAL / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade situado em Santa Bárbara d\' Oeste/SP está com uma
vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Emissão e lançamento de nota fiscal, atendimento pessoal e
telefônico, suporte ao cliente, emissão de impostos, e outras atividades pertinentes
à função.
Requisitos: Experiencia mínima na área fiscal, conhecimento básico de Excel,
comunicativo (a), experiência com sistema FOLHAMATIC será um diferencial.
Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: Vale Alimentação (R$ 16,80 por dia trabalhado) e Vale Transporte.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luana para o email escritorioconfianca10@uol.com.br com a sigla Aux. Fiscal no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE/ANALISTA CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ISAEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Conhecer toda rotina do Depto fiscal, obrigações acessórias e
Sped´s
Requisitos: Rotina do Depto Fiscal, desde o recebimento dos documentos até
apropriação de impostos. Que tenha trabalhado em escritório de contabilidade.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transportes Vale Refeição Plano Odontológico
Observações: Horário de Trabalho Das 08h00min às 11h30min e das 13h00min as
17 h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Isael para o e-mail
isael@isaelcontabilidade.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
31/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente/Analista Contábil no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ANALISTA DE RH / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional localizada na região de Limeira está com uma vaga(s) em aberto
para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Responsável por conduzir as atividades de recrutamento e
seleção, processo admissional, suporte às rotinas de departamento de pessoal,
atuação com cargos e salários.
Requisitos: Experiência generalista com recursos humanos com foco em
recrutamento e seleção. Graduação em Psicologia, Administração de Empresas ou
Recursos Humanos.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Encaminhar currículo com pretensão salarial

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daiane Gualtieri
para o e-mail daiane@mikinev.com.br com a sigla RH Limeira no campo assunto
até o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de Analista de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE ESCRITORIO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
HORTOLANDIA está com uma vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: ENSINO MÉDIO COMPLETO, SENAI
Requisitos: CONHECIMENTOS DESENHOS TECNICOS CONHECIMENTOS EM PCP
CONHECIMENTO EM INGLÊS FLUENTE CONHECIMENTO EM CURSOS MECÂNICOS E
INTERPRETAÇÃO DE DESENHO
Salário: a combinar
Benefícios: CONVENIO MÉDICO, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NO
LOCAL,TRANSPORTE FRETADO, VALE ALIMENTAÇÃO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email profissional19@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE ESCRITORIO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RH / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte do ramo de automação industrial está com uma vaga(s)
em aberto para NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: Será responsável por toda a rotina do departamento
Requisitos: Como experiencia como generalista em Recursos Humanos e
departamento de pessoal, processamento de folha de pagto, 13º salario, férias,
PCMSO, PPRA, GFIP, Caged e demais obrigações, manutenção de ponto eletrônico,
recrutamento e seleção e demais rotinas do departamento. Mulher entre 25 a 50
anos, experiencia comprovada em CTPS, morar preferencialmente em Americana,
Sumaré ou Nova Odessa
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: Uniforme, refeição no local, Vale transporte, Cesta Básica, CM, CO,
Farmácia e Ótica.

Observações: Disponibilidade para inicio imediato, CLT. Favor enviar o currículo no
corpo do e-mail.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasselecao270@yahoo.com.br com a sigla Assistente no campo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo - RH no Emprega Campinas. São
100% grátis!

LIDER ADM TESOURARIA / AMERICANA / SP / 6 VAGA(S)
A.S.T. Consultoria e Desenvolvimento Empresarial LTDA em parceria com grande
de rede de supermercado está com seis vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Liderar auxiliares de administração na área de recebimento e
tesouraria.
Requisitos: Liderar auxiliares de administração na área de recebimento e
tesouraria. EXPERIÊNCIA na função.
Salário: a combinar
Benefícios: A/C
Observações: residir em Americana ou proximidades
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
anapaula@astconsult.com.br com a sigla Lider Tes. no campo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de Lider ADM Tesouraria no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE DE FATURAMENTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizará todo processo de faturamento tais como:- emissão de
notas fiscais, cobrança, controle de contas a receber, contabilização e arquivo de
documentos. Atualização de dados estatísticos, financeiros e indicadores
econômicos
Requisitos: Excel/ Word/ Totvs Ter conhecimento na área de faturamento e contas
a receber.
Salário: R$ 2.159,00
Benefícios: VT + VR + VA

Observações: Cursando Superior em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou Economia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rosmeire para o
e-mail rosmeire@socicam.com.br com a sigla FATURA no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE FATURAMENTO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado Junior Trabalhista
Código da vaga: v1248632
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015
Atuação na área Trabalhista, desempenhando as seguintes funções:
- Audiências; elaboração de petições; prazos; comunicação com cliente interno e
externo.
A empresa oferece: Salário de R$ 2.600,00 + VT + VR (R$26/dia) + Plano de
Saúde + Subsídios aos estudos + Participação nos resultados.
Local de trabalho: Centro, Rio de Janeiro. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1248632/advogado-juniortrabalhista#sthash.sXUK9oCv.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga:v1248909
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração:02 de Novembro de 2015
Requisitos:
•Formação: Ensino Superior Completo ou Cursando
•Conhecimentos: Pacote Office
•Experiência: na área administrativa
Informações da Vaga: •Principais atribuições: preenchimento de planilhas, envio
de informações para a contabilidade, relacionamento com fornecedores e
atendimento ao cliente;

•Remuneração: fixa + benefícios;
•Tipo da Vaga: CLT;
•Horário de Trabalho: Segunda-feira a sexta-feira das 08h00min às 18h00min
•Local de Trabalho: Região Central de São Paulo;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248909/auxiliaradministrativo#sthash.hFcS3cDX.dpuf
www.vagas.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1248838
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Uberlândia / MG / BR
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015
Atividades:
Supervisionar os processos de implantação, manutenção e desinstalação de
equipamentos de rastreamento, controlar o fluxo de pagamento aos prestadores de
serviço e acompanhar indicadores operacionais.
Escolaridade: Superior completo ou cursando.
Requisitos:
Experiência em gestão de frotas, logística de transporte, rastreamento de veículos
e processos administrativos
Benefícios: Vale Alimentação, Convênio Médico, Odontológico e Vale transporte. See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248838/supervisoradministrativo#sthash.3v5Nn42T.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1248269
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015
Acompanhamento e controle de documentos;
-Controle de pagamentos;
- gestão dos contratos;
- Faturamento;
-Análise e acompanhamento dos contratos e recebíveis

- Desejável conhecimento no sistema RM TOTVS
- Aceita candidatura de PCD´s - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1248269/analistaadministrativo#sthash.UoLQqgUo.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Contábil (Escrituração Fiscal)
Código da vaga: v1248921
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: oito
Data de expiração: 02 de Novembro de 2015
Empresa multinacional contrata Assistente de Contabilidade.
Atividades:
Ensinar e esclarecer dúvidas dos usuários e clientes nas rotinas do departamento
fiscal e contábil, envolvendo o sistema, via telefone e internet.
Local: Campinas (Bairro Nova Campinas)
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira, horário comercial.
Salário: 1.500,00
Benefícios: Vale transporte, Assistência médica e Refeição no local. Necessário
experiência na área fiscal/contábil. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1248921/assistente-contabil-escrituracaofiscal#sthash.Goem2oeo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Planejamento Financeiro Sr - Projeção: fluxo de caixa, DRE e
balanço
Código da vaga: v1197018
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Outubro de 2015
REQUISITOS:
Formação completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia, áreas afins,
etc.;
Experiência robusta em modelagem financeira e contabilidade;

Excel avançado;
Inglês avançado;
SAP.
RESPONSABILIDADES:
Atuar na modelagem de projeções financeiras (DRE/Fluxo de caixa/Balanço);
Suportar a Gerência com informações históricas;
Fechamento de resultados gerenciais (Caixa e Balanço);
Análise de projetos de investimento para aprovação.
OBSERVAÇÃO: Vaga para atuação em São Paulo, Vila Olímpia. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1197018/analista-planejamento-financeiro-srprojecao-fluxo-de-caixa-dre-e-balanco#sthash.b1gelOzN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1248834
Nível hierárquico: Gerência
Local: Araucária / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015
* Principais Atividades:
- Acompanhamento dos indicadores de desempenho do negócio e Estudos de
Viabilidade Econômico e Financeira;
* Requisitos:
- Graduação em Administração ou correlatas;
- Especialização na área;
- Sólida experiência em processos de Controladoria e em Estudos de Viabilidade
Econômico Financeira;
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Vale Alimentação, Refeição no local,
Vale Transporte, Estacionamento na empresa, Previdência Privada, Seguro de Vida,
PPR e Bolsa de Estudos. Avalie a descrição da empresa - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1248834/analista-de-controladoriapleno#sthash.JlTCqvPW.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Contabilidade
Código da vaga: v1248698
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Outubro de 2015
Responsabilidades:
Responsável pela Supervisão da área Contábil e Fiscal, garantindo o fechamento de
balancetes mensais e anuais das empresas controladas, abrangendo todos os
ajustes necessários.
Supervisionar o fechamento da Folha de Pagamento, responder pelas conciliações
mensais e prestar suporte a Diretoria e Gerência em relação a análises contábeis.
Requisitos:
Graduação em Ciências Contábeis com CRC ativo e regularizado.
Desejável Pós Graduação em Gestão Estratégica de Custos e Gerenciamento,
Tributária/Fiscal ou Contabilidade Geral. Experiência em empresas de grande ou
médio porte.
Conhecimento em Compliance, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial e
conhecimentos em geração de informações corporativas através das ferramentas
BI, Hyperion e outros; Contabilidade Internacional – IFRS e Normas Brasileiras de
Contabilidade – CPC´s. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1248698/supervisor-decontabilidade#sthash.IB5hhJGu.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Laboratório está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Compram de materiais, rotinas de estoque
Requisitos: Desejável nível superior, com experiência comprovada em compras,
rotinas de estoque. Sexo masculino
Salário: a combinar
Benefícios: Salário+VT+vale refeição seguro vida em grupo Assistência médica
após experiência Plano de Carreira
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o email labvagas2015@gmail.com com a sigla COMP no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX. ADMINISTRATIVO MASCULINO / PAULINIA/CAMPINAS / 5 VAGA(S)
EMPRESA TERCEIRIZADA DE MÃO DE OBRA está com cinco vaga(s) em aberto para
PAULINIA/CAMPINAS.

Responsabilidades: IRÁ FAZER CONTRATAÇÃO, CONTROLE DE UNIFORMES, E
ATIVIDADE PERTINENTES A FUNÇÃO.
Requisitos: SEXO MASCULINO, IDADE ENTRE 25 E 50 ANOS, POSSUIR
EXPERIÊNCIA EM RECRUTAMENTO EM SELEÇÃO, ADMISSÃO E DEMISSÃO
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR E CESTA BÁSICA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de OPERACIONAL
para o e-mail operacional1001@gmail.com com a sigla AUXADM no campo assunto
até o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de AUX. ADMINISTRATIVO MASCULINO no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k1371-33
Ramo da empresa: Pesquisa Científica e Tecnológica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVAy7t

ANALISTA FISCAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Conad-Americana Contabilidade e Assessoria estão com uma vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades:
Gestor de departamento fiscal, responsável pela escrituração de livros de entradas,
saídas e prestação de serviços. Gerar e conferir impostos Federais, Estaduais e
Municipais.
Entrega de obrigações acessórias como SPED Contribuições, SPED Fiscal, GIA,
SINTEGRA, GRF-C, REDF e DCTF. Importações de NF e conhecimentos de
transporte eletrônico. Suporte legal ao cliente
Requisitos:
Formação em Ciências Contábeis.
Experiência anterior em escritório contábil.

Conhecimentos em apuração de empresas de todos os tipos de tributação.
Conhecimento no sistema Folhamatic será um diferencial, bem como, bom
conhecimento em Excel.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale Refeição e Seguro de Vida em grupo
Observações: Horário de trabalho: Segunda à Sexta das 07h30min às 17h15min
com 01h00min de intervalo para repouso e alimentação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculo.conadamericana@gmail.com com a sigla Analista Fiscal no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA FOLHA DE PAGAMENTO (APHAVILLE)
Multinacional de grande porte contrata para inicio imediato:
Analista de Folha de Pagamento
Atuação generalista em departamento de pessoal, com rescisão, homologação e
sindicato. Foco em encargos de folha de pagamento, cálculo de rescisão e
principalmente e férias. Experiência com sistemas de folha.
Ensino Superior completo.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Estudo de faculdade, Estudo de pós-graduação / MBA, Participação nos lucros,
Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)Local de trabalho: Alphaville
Interessados encaminhar currículo para ssantana@id-logistics.com.br sob a sigla
FOLHA/15.

ANALISTA DE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada no Centro de Campinas, que atua como prestador de serviços
contábeis. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas de admissão e demissão de funcionário; Rescisão de
Contrato de Trabalho; Apontamento e fechamento de folha de pagamento; Rotina
de entrega de obrigações acessórias como: GFIP, CAGED, RAIS etc.
Requisitos: Conhecimento em todos os processos do departamento de pessoal;
Experiência comprovada de pelo menos cinco anos na área;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição; Vale Transporte;
Observações: Oferecemos também um excelente ambiente de trabalho.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniel para o email jdanielcamargo@bol.com.br com a sigla de pessoal no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Analista de Depto Pessoal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Sólida Indústria está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Efetuar os recebimentos dos títulos, cheques devolvidos e
cobranças efetuadas por terceiros. Fazer o contas a receber, relatórios financeiros,
enviar as faturas para clientes, cobrança bancária e acompanhar até o recebimento.
Preparar relatórios, calcular juros e outros encargos financeiros. Elaborar
demonstrativo da cobrança, visando manter controle das cobranças em aberto e
inadimplentes. Fazer o controle do caixa interno, cobrança, controle e
acompanhamento de cobranças jurídicas. Organização de documentação contábil.
Requisitos: OBRIGATÓRIO: Ensino superior cursando em Administração ou áreas
correlatas. Experiência na função, habilidade com pacote Office e boa comunicação.
Ser ágil e prestativo é fundamental. Deverá residir em Campinas, Hortolândia,
Sumaré ou Paulínia.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: PLR, cesta básica, alimentação no local, VT, seguro de vida e convênio
farmácia. Horário comercial, de segunda a sexta-feira.
Observações: CURRÍCULOS FORA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS SERÃO
DESCARTADOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
financeirormcindustria@gmail.com com a sigla ASS. FINANCEIRO 2015 no campo
assunto até o dia 23/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Controladoria
Responsável por:
Analisar resultados financeiros, acompanha o desempenho econômico e participa no
planejamento estratégico para identificar desvios e propor soluções.
Acompanha o controle do orçamento orçado x realizado ,cadastro de material,
relatórios Gerenciais.

Desejável formação superior em Economia, Administração ou Contábeis.
Desejável conhecimento com sistema integrado - Totvs - Datasul
Conhecimento de Excel avançado
Empresa oferece Salario compatível com o Mercado , e Benefícios
Para maiores informações de a vaga enviar currículo para
palessandra@rocketmail.com

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

AUXILIAR DE DP FEMININO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Ira Soares Recursos Humanos em parceria com Empresa de Prestação de Serviços
Contábeis está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Experiencia em departamento de pessoal e Formação Superior
Requisitos: Executar todo o processo admissional, Executar todo o processo de
férias, Geração da Provisão de 13° e de Férias pelo sistema, inclusive das Provisões
que exijam manutenção em Excel, Executar todo o processo Demissional, inclusive
as devidas homologações, Planilhamento, digitação, conferência e emissão da Folha
de Pagamento, Adiantamento Quinzenal, Folha de Pró Labore, Autônomos, PLR e
13º Salário, assim como os relatórios de depósito e líquidos para pagamentos,
Apontamentos de cartões pontos para apuração de horas extras, faltas, férias, etc.
Salário: a combinar
Benefícios: Ginástica Laboral – 03 vezes por semana, Café da Manhã/Café da
Tarde, Convênio Farmacêutico com 10% de desconto e desconto em folha, Vale

transporte sem desconto, Assistência Médica e Odontológica, Refeição: Alelo R$
17,00, PLR – 20% salário; Uniforme, Bolsa Auxílio para faculdade nos cursos de
Direito (Jurídico), Administração de Empresas e Ciências Contábeis:
Observações: Enviar pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email consultoria@irasoaresrh.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
20/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE DP FEMININO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR CONTÁBIL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Ira Soares Recursos Humanos em parceria com Empresa de Prestação de Serviços
Contábeis está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Abertura de Malotes e triagem de documento, Efetuar
contabilidade das empresas clientes, inclusive elaborar relatórios complementares
como Balanço Patrimonial, DRE e EBITDA, Elaborar DIRF, DCTF, DIPJ, DACON e
PERDCOMP, Escriturar Livro Registro de Inventário, Escriturar os livros LALUR,
Apurar as receitas financeiras, trimestralmente, para inclusão na base de cálculo do
IRPJ e Contr. Social das empresas, Fazer levantamento anual das pastas a serem
liberadas para arquivo morto
Requisitos: Formação em Ciencias Contábeis, Experiencia em assessoria Contábil
Salário: a combinar
Benefícios: Ginástica Laboral – 03 vezes por semana, Café da Manhã/Café da
Tarde, Convênio Farmacêutico com 10% de desconto e desconto em folha, Vale
transporte sem desconto, Assistência Médica e Odontológica, Refeição: Alelo R$
17,00, PLR – 20% salário; Uniforme, Bolsa Auxílio para faculdade nos cursos de
Direito (Jurídico), Administração de Empresas e Ciências Contábeis:
Observações: Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email consultoria@irasoaresrh.com.br com a sigla CONTABIL no campo assunto até o
dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR CONTÁBIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE DE DPTO PESSOAL / PAULINIA / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para PAULINIA.

Responsabilidades: Fechamento de folha de pagamento; Cálculo de férias e 13º
salário; Conhecimento das obrigações principais (GFIP, Gaged, Dirf e Rais) Cálculo
de rescisões; Apontamento de cartão ponto; Recrutamento e seleção;
Afastamentos: INSS, Licença maternidade; Conhecimento da legislação trabalhista
e previdenciária;
Requisitos: Conhecimento na rotina do departamento de pessoal e atividades
correlatas ao conhecimento contábil.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no local
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECURSOS
HUMANOS para o e-mail selecao_recursoshumanos@yahoo.com.br com a sigla
0004 no campo assunto até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE DPTO PESSOAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

COORDENADORA ADMINISTRATIVA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA CONTRATA está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: COORDENAÇÃO DE EQUIPE, EXCEL, ROTINAS
ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS.
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO. EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO DE EQUIPE,
EXCEL, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E
RELATÓRIOS. RESIDIR EM NOVA ODESSA.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: CURRICULOS COM PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SELEÇÃO para o
e-mail COORD.ADM2015@OUTLOOK.COM com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 19/10/2015.
Veja ou trás vagas de COORDENADORA ADMINISTRATIVA no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

AUXILIAR FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE GRANDE PORTE RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS está com uma
vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar no levantamento e acompanhamento das transações
financeiras, organizar documento de contas a pagar e a receber, efetuar serviços

externos (Moto), junto a cartórios, entrega de notas fiscais, conhecimento na
Região e Campinas e Grande São Paulo
Requisitos: Carteira de Motorista A/B, Segundo Grau Completo ou Superior,
Conhecimento no Pacote do Office, Word e Excel
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte e Vale Alimentação
Observações: Imprescindível CARTEIRA DE MOTORISTA A/B
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA PAULA para o
e-mail financeiroanapauladapaz@gmail.com">financeiroanapauladapaz@gmail.com
com a sigla OUT/2015 no campo assunto até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
* Perfil:
- Idade: 20 A 35 ANOS.
- Sexo: Feminino.
- Ensino Médio completo.
- Morar próximo do bairro Del Castilho - RJ
* Atividades a exercer:
- Rotina de Folha de pagamento, Ponto eletrônico, Pagamento de Benefícios,
Trabalhar com o sistema Alterdata.
* Experiências Requeridas:
- Experiência de um ano em CARTEIRA DE TRABALHO como Aux. De Departamento
De Pessoal.
* Carga horária de trabalho:
- Dê 2ª a 6ª feira Dê 08h00min as 17h00min - Sábados Dê 08h00min às
12h00min.
* Benefícios:
- Salário A PARTIR DE R$ 1.000,00. (podendo chegar a R$ 1.500,00 dependendo
do tempo de experiência em carteira de trabalho na área de Departamento De
Pessoal).
- Vale-transporte.
- Alimentação no local.
* INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA
dpvagas6@gmail.com
* COLOCAR NO CAMPO ASSUNTA O NOME DA VAGA QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO. CASO NÃO SEJA INFORMADO, O CURRÍCULO SERÁ
DESCARTADO.

Assistente Administrativo
Número de vagas: uma
Descrição do cargo / Responsabilidades:
Saber trabalhar sob pressão, facilidade nas relações interpessoais, dinamismo,
“jogo de cintura”, cumprir as normas da empresa, facilidade em conhecer novos
sistemas, boa fluência verbal, comprometimento, pro-atividade.
Vaga para início imediato.
Formação e experiências requeridas:
Experiência de um ano na função.
Bons conhecimentos no pacote Office
Cidade: Niterói
Benefícios:
– Vale Transporte;
– Vale Refeição;
– Convênio Médico;
– Convênio Odontológico;
– Seguro de Vida em Grupo;
Cartão Good Card.
Horário de Expediente: De segunda a quinta de 8h as 18h e sexta de 8h as 17h.
Salário: R$ 1.305,00
Os interessados devem enviar seus currículos NO CORPO DO E-MAIL para
ongempregar@gmail.com

AUXILIAR DE FATURAMENTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Para proteger sua privacidade, o Yahoo Mail bloqueou imagens remotas nesta
mensagem. Exibir imagens
Clinica de Radiologia está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Faturamento de exames, despesas e honorários médicos e
outras atribuições compatível com a função.
Requisitos: Conhecimentos em faturamento de exames radiológicos.
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VT e convênio médico após experiência.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@inttligence.com.br com a sigla AUX FAT no campo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE FATURAMENTO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Analista Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k1408-33
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1u

Secretário (a)
Código da vaga: k1680-123
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3uGR

ASSISTENTE FISCAL PL / JUNDIAÍSP / 2 VAGA(S)
Consultoria de Recursos Humanos atuante há 30 anos no mercado. Está com duas
vaga(s) em aberto para Jundiaí-SP.
Responsabilidades: Experiência na área fiscal.
Requisitos: Atuação na área fiscal e administrativo. Conhecimento em sistema
Integrado. Cursando ou concluído Administração ou áreas afins.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, seguro de vida.
Observações: Residir em Jundiaí-SP Contrato Temporário. Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rose Furii para o
e-mail rose.furii@grupoprorh.com com a sigla Fiscal PL no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal PL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Advogado Jr.
Código da vaga: v1252145
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Outubro de 2015
Requisitos:
• Formação: Superior em Direito, (com OAB) Pós Graduação em Direito Cível.
• Conhecimentos: Audiências, elaboração de peças processuais, contratos em
especial de estudo clínico, convênios, pareceres, informativos, participação de
perícias, reuniões, relatórios, apresentação do passivo.
Competências necessárias:
• Comprometimento
• Dinamismo / Agilidade
• Espírito de Equipe
• Iniciativa
• Organização
Etapas do Processo seletivo:
•1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
•2ª etapa:
Análise dos currículos
•3ª etapa:
Entrevistas individuais com a Seleção
•4ª etapa:
Entrevistas individuais com a área Requisitante
Prazo de inscrição:
11/10/15 - 17/10/15
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252145/advogadojr#sthash.z3h0TBGq.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1249149
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Dezembro de 2015
Atuação com contencioso estratégico e consultivo trabalhista. Realização de prazos
processuais de diversas naturezas e diferentes graus de dificuldade, defesas,
recursos, audiências inicial, una e de instrução. Orientação de preposto e
testemunhas. Participação em reuniões no Sindicato, Ministério do Trabalho e
Ministério Público do Trabalho. Condução do processo em todas as fases, desde

conhecimento até a execução. Atuação em due diligence. Orientação em questões
de direito do trabalho e previdenciário, entre outros.
Desejável: Inglês avançado e pós-graduação na área trabalhista.
Salário compatível com o mercado.
Benefícios: Vale refeição, vale transporte ou auxílio parcial para estacionamento,
gratificação de final de ano e bônus anual com base em avaliação de desempenho.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249149/advogadotrabalhista#sthash.pUca0PtM.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1252469
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Outubro de 2015
REQUISITOS:
Ensino Superior completo em Administração.
Experiência em rotinas administrativas.
BENEFÍCIOS:
Vale Refeição
Vale Alimentação
Seguro Saúde
Plano Odontológico
Seguro de vida
Previdência Privada
PLR
Subsídio de Idiomas
Subsídio de Pós Graduação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252469/assistenteadministrativo#sthash.xPxuq8Wz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo I
Código da vaga: v1252462
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Novembro de 2015

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Responsável pelo recebimento e conferência de todas as notas.
Acompanhar auditórias internas e externas;
Responsável pelos rateios de centro de custo de todos os pagamentos da área de
Recursos Humanos.
Controlar e organizar follow up dos pagamentos;
Acompanhar o pagamento junto á área financeira;
Requisitos para o cargo:
Habilidade e facilidade em lidar com números;
Já ter atuado com rateios de pagamentos;
Domínio em Excel;
Graduado ou cursando Administração;
Fácil acesso a região de Barueri/ Alphaville.
Remuneração: 1700,00
Benefícios: VT/ estacionamento + VR + VA + S.V + Seguro Residencial + Ass
Médica e Odontológica + PLR de até dois salários
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252462/analista-administrativoi#sthash.rjz2mXW9.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Regional
Código da vaga: v1226114
Nível hierárquico: Gerência
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
► Principais atividades: Responsável pela implantação, acompanhamento e
controle das despesas administrativas da regional; Gestão de Contratos, Serviços e
Gestão Orçamentária; Acompanhar órgãos fiscalizadores, documentos, alvarás e
licenças; Desenvolver projetos de redução de despesas; Assegurar e utilizar
ferramentas estratégicas para o melhoramento do processo administrativo;
Assegurar a revisão de custos, processos, contratos de terceiros e serviços;
Acompanhar o cumprimento de rotinas administrativas; Contribuir para o
fechamento contábil realizando comparativo dos meses anteriores e projeções.
► Escolaridade mínima: Superior Completo ( Administração, Economia ou Ciências
Contábeis)
► Excelente remuneração e pacote de benefícios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1226114/gerente-administrativoregional#sthash.a3BUBlVR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Postos de Combustíveis
Código da vaga: v1252470
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Novembro de 2015
Requisitos:
* Superior Completo ou Cursando na área de Finanças ou Administração;
* Usuário do pacote Microsoft Office principalmente Excel;
* Desejável conhecimentos no sistema SAP.
Atividades
* Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa;
* Elaborar a Demonstração do Fluxo de Caixa Realizado e Previsto;
* Planejar a executar ações para suprir demandas de caixa e maximizar o resultado
financeiro;
* Analisar antecipações de recebimentos e pagamentos;
* Controlar e manter os limites das garantias sobre capital de giro/empréstimos;
* Negociar taxas e fazer fechamento de câmbio para operações financeiras em
moeda estrangeira;
* Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
* Proceder a guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de
Caixa e Bancos;
* Controlar as despesas bancárias e despesas de cobrança;
* Realizar relatórios para controle financeiro (relatórios gerenciais).
* Lançamentos e Validação no sistema SAP;
- Buscamos um profissional com experiência na área financeira, com perfil pró-ativo
e com capacidade para vencer desafios, comas seguintes características:
1. Perfil com excelente capacidade estratégica;
2. Amplo conhecimento em planejamento financeiro;
3. Experiência em contas a pagar e a receber.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252470/analista-financeiropostos-de-combustiveis#sthash.4E2Uk5nQ.dpuf
www.vagas.com.br

Anl de Planejamento Financeiro & Controladoria Sênior
Código da vaga: v1249419
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Desenvolver modelos financeiros, acompanhar a aderência dos modelos à realidade
e a sua execução, elaborar relatórios e apresentações gerenciais, e desenvolver

indicadores de gestão para a entidade, utilizando as informações registradas em
sistemas de gestão, analisando os resultados e comparando-os aos projetados, com
o objetivo de auxiliar conselheiros, colegiado e gestores na tomada de decisão.
Aprimoramento e/ou criação dos indicadores de produtividade
Construção e analise de dados.
Conhecimentos de:
Excel: avançado;
Power Point: básico;
Ferramentas de planejamento estratégico: intermediário;
Matemática financeira: avançado.
Atitudes:
Disponibilidade para construir junto;
Trabalhar com o novo;
Inovação e desenvolvimento de processos;
Flexibilidade para lidar com o que não sabe;
Questionar;
Confiança.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249419/anl-de-planejamentofinanceiro-controladoria-senior#sthash.K9XubzrC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Recrutamento & Seleção Júnior
Código da vaga: v1229175
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Júnior para a área de
Recursos Humanos do BNY Mellon.
Escopo das atividades:
Atuar em parceria com os HR Business Partners para realizar os processos de
recrutamento e seleção interno e externo, garantindo que as contratações estejam
em acordo com as estratégias e necessidades da área solicitante e com os prazos
previamente assumidos por ambas as partes, com o objetivo de preencher as vagas
dentro dos critérios estabelecidos;
Realizar estudos de mapeamento de mercado em funções específicas da
companhia, garantindo a manutenção do banco de currículos para posições críticas;
Conduzir o recrutamento do programa de Aprendiz e PCD’s;
Inserir as requisições de vagas no sistema Taleo e garantir que o fluxo de
aprovação seja concluído no prazo esperado;
Divulgar e atualizar as vagas em aberto no site da companhia.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação Concluída em Administração, Psicologia ou Pedagogia;

Facilidade de expressão, comunicação e organização;
Forte habilidade com Excel e controles através de planilhas;
Inglês fluente.
Requisitos Desejáveis:
Experiência com o sistema Taleo.
Local de Trabalho:
Centro - Rio de Janeiro
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229175/analista-derecrutamento-selecao-junior#sthash.jGgb7V7a.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Departamento De Pessoal Pleno
Código da vaga: v1229178
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Pleno para a área de
HR Operations do BNY Mellon.
Escopo das atividades:
Acompanhar e garantir o fechamento da folha de pagamento mensal, bem como a
organização das rotinas de pessoal;
Manter o sistema da folha de pagamentos atualizado, com os inputs de informações
como: admissão, rescisão, alterações salariais, cadastrais e etc. com objetivo de
atender as solicitações das áreas, das auditorias, das fiscalizações e do BNY Mellon,
facilitando a busca de dados e a elaboração de relatórios para os gestores e para o
controle da área de recursos humanos;
Realizar o atendimento de funcionários sobre: ponto eletrônico, folha de
pagamentos, data de recebimento, horas extras, questionamentos sobre atrasos,
férias, atestados de saúde, esclarecendo dúvidas sobre os processos de folha de
pagamento e buscando satisfação dos clientes internos;
Acompanhar o contato com fornecedores de benefícios, através de estratégias prédefinidas, mantendo um relacionamento com empresas parceiras e a satisfação do
cliente interno, garantindo que o pagamento dos fornecedores sejam realizados
conforme previsto em contrato;
Apoiar a gerência na prestação de informações de suporte ao departamento jurídico
em processos trabalhistas, através de levantamento de dados e documentos, a fim
de defender os interesses do BNY Mellon.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação Completa em Administração, Contabilidade ou Economia;
Conhecimento do Pacote Office, principalmente Excel;
Inglês avançado;
Experiência anterior com sistema ADP e Peoplesoft será considerado diferencial;
Inglês fluente.
Requisitos Desejáveis:

Experiência com o sistema ADP e Peoplesoft.
Local de Trabalho:
Centro - Rio de Janeiro
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229178/analista-dedepartamento-pessoal-pleno#sthash.0D26YiB3.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Jurídico em Rio de Janeiro
Descrição:
Auxiliar Jurídico
Uma
Jurídica
Segmento: imobiliário
Local: centro
Requisitos:
2º grau completo
Cursando direito, se possível já com carteira de estagiário ou próximo de pegá-la
Horário: comercial
A empresa oferece:
Salário: R$ 954,00
Vale transporte
Vale alimentação (R$ 15,00)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Consultor Jurídico em Rio de Janeiro
Descrição:
Consultor Jurídico
Duas
Jurídica
Segmento: jurídico
Local: centro
Requisitos:
Nível superior completo ou em formação em direito, administração ou cursos afins;
Buscamos profissionais com conhecimentos jurídicos, mas que não tenham intuito
de advogar;
Não será necessário para a vaga inscrição na OAB;
Desejável: conhecimento em gerenciamento de projetos (pmi), gestão de processos
(bpm), experiências com foco gerencial;

O profissional precisa ter disponibilidade para realizar deslocamentos a cliente em
outros estados e municípios;
Atividades:
Prestação de serviço de consultoria e treinamento in loco, para escritórios de
advocacia e departamentos jurídicos;
Mapeamento de necessidades de reestruturações gerenciais, implantação de
sistemas e treinamento de usuários de escritórios de advocacia, nas ferramentas
comercializadas pela empresa.
Horário de trabalho: segunda à sexta-feira, horário comercial (intervalo de uma
hora para almoço)
A empresa oferece:
Salário inicial ? Primeiros seis meses: R$ 1000,00 + R$ 200,00 e ajuda de custo
Salário após seis meses: R$ 1000,00 + participação sobre produção
Ganho médio inicial após seis meses: R$ 1500,00 a R$ 2000,00
Ganhos proporcionais ao tempo de formação do consultor.
Vale-transporte;
Vale-refeição;
Treinamento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado em São João do Meriti
Descrição:
Advogado
Um
Jurídica
Requisitos:
Desejável que tenha experiência de direito empresarial e / ou direito do consumidor
e experiência em direito trabalhista.
A empresa oferece:
Salário base: R$ 4. 000,00 + plano de saúde + vale alimentação + vale transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Departamento De Pessoal em Nova Lima
Descrição:
Auxiliar de Departamento De Pessoal
Uma
Administrativo
Para empresa do segmento de moda feminina.

Experiência Profissional: 02 anos em rotinas gerais de Pessoal e Recursos
Humanos. Pacote Office (Word, Excel, Internet), noções das Leis Trabalhistas, base
para cálculos de impostos.
Função: Rotinas gerais como conferência e pagamento de Salário, Valem
Transporte, 13º, Férias, conferência e execução de Rescisões, Homologação em
sindicatos, Admissões, Demissões, controle e cálculo de Horas Extras.
Horário: 08h30min às 18h30min horas - Segunda à Sexta.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Seguro de Vida em Grupo, VT+ VR (15,00)
Escolaridade: Ensino Superior Completo, (Recursos Humanos, Administração,
Contábeis ou áreas afins). Caso esteja cursando deve ter disponibilidade para o
trabalho até às 18h30minh.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.caderno.com.br

Secretária em Jundiaí
Descrição:
Secretária
Uma
Administrativo
Para empresa do segmento escolar.
2° grau completo.
Experiência na função.
SALÁRIO: R$ 1200,00 + VT + CONVÊNIO MÉDICO + CESTA BÁSICA.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Administrativo em Jundiaí
Descrição:
Assistente Administrativo
Uma
Administrativo
2° grau completo.
Experiência na área comercial, contratos e planilhas.
SALÁRIO: R$ 1130,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VT + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Contábil em Fortaleza
Descrição:
Analista Contábil
Uma
Financeiro
Segmento: indústria (têxtil)
Porte: grande
Atividades:
Efetuar análises de contas contábeis;
Elaborar e implementar controles internos e de processos contábeis;
Efetuar análise das demonstrações contábeis;
Executar a classificação contábil de documentos;
Efetuar lançamentos contábeis;
Efetuar conciliações contábeis;
Atendimento às auditorias internas e externas;
Preparação de relatórios contábeis para departamentos da empresa;
Arquivo de documentos e dados contábeis;
Orientar a execução de rotinas dos assistentes contábeis;
Formação:
Superior completo em ciências contábeis.
Conhecimentos em informática a nível intermediário
Conhecimentos da legislação fiscal
Horário comercial (08h00min às 17h15min) de segunda à sexta-feira.
A empresa oferece:
Salário compatível com mercado.
Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, transporte da
empresa, refeição e etc.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Financeiro Sênior em Belo Horizonte
Descrição:
Analista Financeiro Sênior
Uma
Financeiro
Para multinacional.
Será responsável pelo contas a pagar, receber e tesouraria.
Necessário experiência na função, INGLÊS AVANÇADO/FLUENTE e formação
superior completa.
Salário compatível com o mercado + benefícios
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista / Auxiliar Contábil - Fiscal em Lorena
Descrição:
Analista / Auxiliar Contábil - Fiscal
Uma
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

Assistente Fiscal em São José dos Campos
Descrição:
Assistente Fiscal
Uma
Financeiro
Para empresa do segmento de contabilidade.
Experiência em obrigações acessórias, Sped, notas fiscais eletrônicas, lançamentos
de notas fiscais, simples nacional e lucro presumido;
Conhecimento básico em apuração de impostos;
Desejável CNH Categoria B;
Horário de Trabalho: 08h00min ás 17h30min de segunda a quinta-feira e das
08h00min ás 17h00min na sexta-feira;
Salário: R$ 1.200,00;
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição (R$ 15.50 dia), Assistência Médica Vale
Saúde.
Residir em São José dos Campos ou Jacareí.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Contábil em São José dos Campos
Descrição:

Analista Contábil
Uma
Financeiro
Técnico em Contabilidade ou Ciencias Contábeis
Experiencia em analise, classificação fiscal e contábil , conciliação de documentos.
Emissão de notas fiscais eletrônicas de entrada e saída, importação e exportação.
Fechamento de balancete.
Inglês fluente
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

AUXILIAR CONTÁBIL / VALINHOS / 1 VAGA(S)
Contactus Assessoria Contábil Ltda. está com uma vaga(s) em aberto para
Valinhos.
Responsabilidades: Efetuar contabilidade das empresas clientes, inclusive elaborar
relatórios complementares como Balanço Patrimonial Comparativo, DRE e EBITDA.
Elaborar DIRF, DCTF e DACON. Escriturar livro, registro de inventário, escriturar os
livros LALUR. Apurar as receitas financeiras, para inclusão na base de cálculo do
IRPJ e social das empresas. Elaborar relação de faturamento.
Requisitos: Possuir experiência de 01 ano na área. Formação em Ciências
Contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de Carreira, Vale Refeição, Bolsa Educacional, Assistência Médica
e Odontológica, Vale Transporte, Seguro de Vida, PLR, Uniforme, Convênio com
Farmácia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento@contactusnet.com.br com a sigla CONTÁBIL no campo assunto até o
dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Analista Fiscal (Pleno/ Sênior)
Código da vaga: v1252570
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 12 de Novembro de 2015
Pré-requisitos:
Ensino Superior Completo (Ciências Contábeis ou Direito);
Experiência na área fiscal/tributário;

Conhecimentos sistema ERP e Pacote Office.
Atividades:
Preenchimento/Apoio das obrigações assessorias e confecção das guias (Municipal,
Estadual e Federal) com apoio sistêmico ou manualmente atendendo as empresas
do grupo;
Revisar as Conciliações Contábeis da célula fiscal;
Efetuar mensalmente os cálculos de IRPJ e CSLL (apoio) / PIS e COFINS, ICMS, ISS
e todos os impostos diretos e indiretos;
Auxiliar no atendimento à RFB quanto à possíveis questionamentos de divergência
de informações constantes em sua base de dados e as fornecidas pela empresa;
Auxiliar e oferecer suporte de estudos com o objetivo de incrementar
procedimentos fiscais e tributários (novos e/ou existentes) para maximizar os
ganhos da empresa (Planejamento Tributário);
Atender a auditoria externa e consultoria tributária;
Manter a organização, controle, e o processo de intervenção, lacração, relacração, e
operação das máquinas de ECF das empresas;
Manter contato estreito com órgãos competentes a fim de garantir total
entendimento da legislação e obrigações da empresa, providenciar sempre que
necessário alterações pertinentes (cadastro) e solicitações (certificação digital,
outras);
Parametrizar e customizar no sistema ERP as rotinas e reflexos fiscais nos
processos e operações da empresa;
Elaborar anualmente a DIRF, agrupar os dados gerados pelo Departamento de RH e
impostos e contribuição retidos de pessoas físicas e jurídicas;
Preparar planilhas referentes a Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação de Tributos;
Ajudar na elaboração e apuração dos dados de sistema para confecção e entrega
dos SPEDs (ICMS e EFD PIS e COFINS).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252570/analista-fiscal-plenosenior#sthash.kLs0HX7A.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga:v1252578
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Linhares / ES / BR
Data de expiração:12 de Novembro de 2015
.Descrição das Atividades:
- Executa rotina da área financeira;
- Executa rotina da área administrativa.
.Requisitos:
- Escolaridade mínima: Superior Cursando;
- Habilidades na área comercial e experiência com vendas externas;
- Conhecimento do pacote Office;

.Benefícios:
- Assistência Médica e odontológica;
- Plano de Participação nos Resultados;
- Vale Refeição;
- Seguro de vida.
Local de trabalho: Linhares/ES
Horário de trabalho: Segunda à sexta - 8h às 18h.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252578/assistenteadministrativo#sthash.U8ZlZRts.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga:v1252794
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das Atividades:
• Gerir estrategicamente finanças e importação definindo caminhos de
diferenciação e melhoria do desempenho empresarial;
• Possuir profundos conhecimentos de legislação de importação e de tributos
internos (comercialização);
• Ter domínio de Gestão Financeira desde aspectos de fluxo de caixa, importação,
contábeis, controladoria, tesouraria, auditoria, etc;
• Gerenciar de forma efetiva a finanças e controladoria gerando informações
gerenciais de suporte para tomada de decisões e administrando custos;.
Pré-Requisitos:
• Formação Superior em Administração de Empresas ou Finanças;
• Desejável Pós Graduação ou MBA;
• Inglês Fluente;
• Disponibilidade para viagens nacionais;
• Será um diferencial ter vivência em empresas importadoras.
Local da Vaga: São Paulo/SP (Zona Sul)
Pacote de remuneração atrativo (CLT).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252794/gerentefinanceiro#sthash.9PofoJ1Z.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Auditoria Externa
Código da vaga:v1227350
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:13 de Novembro de 2015
Principais responsabilidades:
- Desenvolver e manter relacionamentos produtivos com o cliente ao longo do ano.
- Estabelecer expectativas de valor a ser produzido como resultado.
- Participar na realização dos procedimentos de auditoria, especialmente com o
enfoque voltado para questões complexas e/ou que demandem conhecimento
especializado.
- Colaborar com o planejamento dos objetivos do trabalho e de uma estratégia de
auditoria que esteja em conformidade com as normas profissionais e que aborde o
risco de maneira adequada.
- Entender o segmento em que o cliente atua e reconhecer os principais
determinantes de desempenho, tendências dos negócios e desenvolvimentos
setoriais e técnicos emergentes.
- Manter-se informado sobre os desenvolvimentos econômicos/corporativos gerais e
seu impacto para o cliente.
- Desenvolver as pessoas, incentivando-as a pensar por si mesmas e a assumir
responsabilidade por suas contribuições à equipe.
- Delegar trabalho de forma bem-sucedida.
- Conduzir revisões de desempenho de forma tempestiva e fornecer
opinião/treinamento com relação ao desempenho apresentado.
- Liderar dando o exemplo.
- Manter relacionamentos de cooperação com outras equipes de trabalho.
- Monitorar o progresso da equipe de trabalho com relação ao planejamento e fazer
alterações quando necessário.
- Gerar novas oportunidades de negócio.
- Ter um bom entendimento sobre a EY e suas linhas de serviço e
avaliar/apresentar de forma ativa maneiras para a aplicação do conhecimento e dos
serviços da empresa.
- Desenvolver relacionamentos duradouros tanto dentro como fora da empresa.
Para se qualificar, os candidatos devem ter:
- Desejável experiência na auditoria de Indústrias ou Energia, dentre outras
segmentos correlatos.
- Necessário experiência em Big Four.
- Desejável inglês.
- Habilidades na gestão de projetos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1227350/gerente-de-auditoriaexterna#sthash.Ut3qzQQt.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Recursos Humanos Sr
Código da vaga: v1252536
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Novembro de 2015
Pré requisitos:
- Formação em psicologia ou áreas correlatas;
- Experiência em R&S, T&D e Comunicação;
- Desejável experiência em Mercado Financeiro (compra e venda de ativos, FIDCs,
emissão de cotas, Debêntures, investimento estrangeiro, etc);
- Desejável Inglês Intermediário;
- Horário de trabalho: segunda a sexta, das 09h às 18h.
- Local de trabalho: Barra Funda
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252536/analista-de-recursoshumanos-sr#sthash.dicoi4tC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal Pleno
Código da vaga: v1252525
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 12 de Novembro de 2015
Buscamos profissionais com as seguintes características para nosso escritório São
Paulo.
FORMAÇÃO:
Cursando ou Formado em Ciências Contábeis.
EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA:
Ter conhecimento com Escrituração Fiscal, apuração de impostos diretos e
indiretos.
IPI, ICMS, apuração de impostos, ICMS ST, GIA e Tributos municipais.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Irá atuar auxiliando os analistas no fechamento fiscal da empresas, como
lançamentos de entrada, saída, faturamento e declarações acessórias e sped´s.
BENEFÍCIOS:
Salário a combinar
Vale refeição
Vale Transporte
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida

Incentivos Educacionais
Trabalhar na região da Av. Paulista /SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252525/assistente-fiscalpleno#sthash.SS8kRola.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Fiscal
Código da vaga: v1252575
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Novembro de 2015
Buscamos profissionais com as seguintes características para nosso escritório São
Paulo.
FORMAÇÃO:
Cursando ou Formado em Ciências Contábeis.
EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA:
Ter conhecimento com Escrituração Fiscal, apuração de impostos diretos e
indiretos.
IPI, ICMS, apuração de impostos, ICMS ST, GIA, tributos municipais e substituição
tributária.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Irá atuar na região de Santo Amaro, alocado em um cliente externo.
BENEFÍCIOS:
Salário à combinar
Vale refeição
Vale Transporte
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida
Incentivos Educacionais
Trabalhar na região de Santo Amaro / Chácara Santo Antônio-SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252575/encarregadofiscal#sthash.stGKSi2l.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!

Supervisor de Alimentos & Bebidas
Código da vaga: v1232908
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
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

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 duas 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 14h30min as 22h50min 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!

AJUDANTE DE PADEIRO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Panificadora. Está com uma 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 06h00min as 14h20min.
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!

COPEIRO / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Restaurante Coco Bambu está com quatro 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!

CONFEITEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESTACAO EVENTOS BUFFET está com um 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!

COZINHEIRA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento metalúrgico está com um vaga(s) em aberto para VALINHOS
/ SP.
Responsabilidades: Trabalho de 2ª à 6ª Feira - das 07h00 às 16h48 com uma hora
para refeição. Preferencialmente residir em Valinhos.
Requisitos: Experiência na função de mínimo dois anos comprovados em carteira.
Perfil Pró Ativa, Dinâmica e Responsável.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Refeição no Local, Unimed (sem desconto), Uniodonto
Observações: Vaga Efetiva. INFORMAR NO CORPO DO E-MAIL PRETENSÃO
SALARIAL. Currículos sem pretensão salarial não serão aceitos na triagem.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
RH_SELECAOVALINHOS@YAHOO.COM.BR com a sigla Cozinheira no campo assunto
até o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Operador de Food Truck
Código da vaga: v1248224
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 01 de Novembro de 2015

• Dirigir o Food Truck Vilma todas as regiões onde acontecerão as ações em Minas
Gerais ou em outros estados.
• Preparar produtos Vilma na estrutura do Food Truck e realizar degustações para
os consumidores;
• Participar de eventos em locais públicos definidos pela Vilma Alimentos.
• Cumprir fielmente as agendas de ações definida pela Vilma;
• Ministrar cursos de culinária utilizando a estrutura do Food Truck Vilma;
• Cuidar dos equipamentos e estrutura do Food Truck mantendo toda a estrutura
interna higienizada após cada utilização;
• Certificar que os equipamentos estão preparados para serem acionados.
• Verificar constantemente o nível da água potável existente no reservatório do
Food truck, evitando prejudicar as ações.
• Verificar a caixa de água suja para descarte em tempo correto;
• Sempre descartar a água suja em locais permitidos pela prefeitura da região
onde estiver atuando;
• Ligar o gerador de energia sempre que necessário;
• Desligar o gerador de energia no tempo correto, evitando que estrague;
• Participar dos eventos institucionais e feiras quando necessário.
• Respeitar as BPF- Boas Práticas de Fabricação de produtos
• Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua
unidade administrativa e da natureza do seu trabalho, conforme determinação
superior.
Conhecimentos:
Saber cozinhar e manusear alimentos
Pacote Office básico
Requisito: Habilitação Categoria B obrigatório
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248224/operador-de-foodtruck#sthash.Tlh22ESk.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista - Gerente de Unidade
Código da vaga: v1248371
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Piraí do Sul / PR / BR
Atividades:
- Coordenação de equipe;
- Negociação e relacionamento ativo com o cliente;
- Compras;
- Elaboração e ajustes de cardápio;
- Organização de eventos;
- Gestão e análise de custos;
- Apuração de resultados.
Requisitos:

- Formação superior em Nutrição
Local de trabalho:
- Piraí do Sul - Paraná
Benefícios:
- Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida em Grupo, Vale Alimentação
e PPR - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248371/nutricionistagerente-de-unidade#sthash.cGUDg2Gc.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Alimentos - LOJA 20 - Cambe - PR
Código da vaga: v1245627
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Paraná / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 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/v1245627/encarregado-de-alimentos-loja-20cambe-pr#sthash.RAfx4URQ.dpuf
www.vagas.com.br

Atendente de Café
Código da vaga: k2121-855
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC

Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CDte

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 seis 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

Atendente de Cafeteria
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (cafeteria)
Local: barra shopping
Requisitos: ensino médio cursando(manhã) ou completo. Experiência na função de
atendente em área de alimentação.
Atividades: atendimento ao cliente, apresentar produtos, servir mesa, repor Buffet,
lavar louça, estoque, limpeza e caixa
Horário: 14h00min as 22h00min horas– escala seis x1 - com 1 hora de almoço
A empresa oferece:
Salário: R$ 852,00 + aux alimentação de R$ 107,00 + 10% de venda (média de
900,00 a 1. 200,00)

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/atendentede-cafeteria-222642.aspx

Auxiliar de Alimentação
Código da vaga: k3909-1
Ramo da empresa: Restaurantes, Bares e Serviços de Alimentação em geral
Cidade: Curitiba/PR
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 10/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3t5S

Chefe
Código da vaga: k3909-2
Ramo da empresa: Restaurantes, Bares e Serviços de Alimentação em geral
Cidade: Curitiba/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 10/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3t5X

Assistente de Alimentos
Código da vaga: k3909-3
Ramo da empresa: Restaurantes, Bares e Serviços de Alimentação em geral
Cidade: Curitiba/PR
Salário: 1 a 2 salários mínimos

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 10/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3uqt

Ajudante de Confeitaria
Código da vaga: k2121-859
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 07/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1G

Garçom
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (bar)
Local: lapa
Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência mínima de duas
anos na função atuando em restaurante, bar e/ou pub;
Conhecimento do sistema fresta (frente de loja), serviço, mise en place e
atendimento ao cliente
Horário de funcionamento: 2ª a sábado - das 11h30 até o último cliente - a unidade
não abre aos domingos e feriados.
A empresa oferece:
Salário + comissão (serviço pago pelo cliente) + vale transporte + refeição no local
+ carteira do SESC
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/garcom222536.aspx

Cumim / Ajudante de Garçom
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (bar)
Local: lapa
Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência mínima de um ano
atuando como garçom ou cumim em restaurante, bar e/ou pub
Horário de funcionamento: 2ª a sábado - das 11h30 até o último cliente - a unidade
não abre aos domingos e feriados.
A empresa oferece:
Salário + comissão (serviço pago pelo cliente) + vale transporte + refeição no local
+ carteira do SESC
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/cumimajudante-de-garcom-222537.aspx

Coordenador de Fast Food
Atividades:
- Responsável por toda parte operacional e vendas da loja.
Requisitos:
- Superior Cursando;
- Experiência em cargos de liderança no segmento Fast Food ou áreas afins;
- Imprescindível residir próximo ao local de trabalho.
A empresa oferece:
- Salário: 1.450,00 + Benefícios
Escala: 6x1
Local de Trabalho: Niterói
Interessados em dentro do perfil, enviar currículo para
coordenador02@hotmail.com colocando no assunto: Coordenador de Fast Food

NUTRICIONISTA
Código da vaga: v1252475
Nível hierárquico: Técnico

Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
•
Comandar a equipe de trabalho;
•
Elaborar cardápios de acordo com as necessidades da clientela;
•
Elaborar fichas técnicas das preparações disponíveis nos cardápios;
•
Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos
mesmos;
•
Encaminhar ordem de produção e requisições de compra ao estoque;
Coordenar as atividades de produção (pré-preparo, preparo e distribuição);
•
Controlar valores per capitas, resto/ingestão, fatores de correção e cocção e
rendimento das preparações e alimentos;
•
Acompanhar o trabalho de o pessoal auxiliar, supervisionando o preparo,
distribuição de refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem
e distribuição.
Pré-requisitos:
•
Ensino superior em Nutrição;
•
Experiência com refeitório será um diferencial;
•
Início imediato.
SALÁRIO: R$ 1.966,23
Benefícios:
- Ass. Médica
- Ass. Odontológica
- VT
- Refeitório no local
- Cesta Básica
- Seguro de Vida em grupo
- Aux. Funeral
- Cartão Mamãe
- Licença Maternidade estendida por seis meses
- Cooperativa de Crédito
- Cartão Corporativo.
Local de Trabalho: Assaí Atacadista Buritis (Av. Padre Orlando de Morais - Parque
Amazônia)
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1252475/nutricionista#sthash.tRfqkTZe.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Mobilização para Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1250618
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015

Missão
Prestar suporte no planejamento da Área Funcional de Alimentos e Bebidas,
desenvolvendo o plano de transmissão de conhecimentos, implementação de
treinamento e capacitação necessária aos novos colaboradores responsáveis pela
entrega dos serviços a serem prestados aos clientes dos Jogos Olímpicos e
Paralímpico de 2016. Para isso, faz-se necessário manter total integração entre os
responsáveis pelo planejamento de outros serviços dos jogos e demais áreas
funcionais do Rio 2016™, bem como com a empresa contratada para recrutamento
e seleção dos colaboradores operacionais das instalações de competição e não
competição.
Principais responsabilidades/atividades
•
Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de Planejamento de Força
de Trabalho, bem como a empresa selecionada para o recrutamento e seleção dos
novos colaboradores para estabelecer o perfil desejado dos mesmos;
•
Seguir os processos, prazos e procedimentos estabelecidos pela equipe de
Planejamento de Força de Trabalho para a comunicação das listas / escalas de Staff
pago;
•
Responsável pela estratégia geral e programação de escalas e rotação
(incluindo a criação e atribuição de planos / escalas no sistema) para a área;
•
Desenvolver estratégias de turnos para os times que irão compor a força de
trabalho operacional de Alimentos e Bebidas;
•
Desenvolver um conhecimento abrangente das necessidades de pessoal para
a sua área funcional, bem como as oportunidades de readaptação em outras
instalações e otimização de pessoal;
•
Conduzir e/ou participar de reuniões junto a representantes das áreas e
clientes externos, atuando como facilitador para integração;
•
Garantir o bem-estar de todos que estão em operação durante o games
time;
•
Apoiar o desenvolvimento e distribuição da informação e comunicação entre
as equipes operacionais e de planejamento de Alimentos e Bebidas.
•
Participar da elaboração de documentos, planilhas e relatórios, analisando as
demandas das áreas envolvidas e dos diferentes clientes dos Jogos;
•
Gerenciar conflitos.
Experiência desejável
Experiência de trabalho em projetos de porte similares a este escopo e natureza.
Bom conhecimento de sistemas de TI, particularmente os usados com força de
trabalho e RH.
Conhecimentos
Pacote MS Office
Internet
Inglês Avançado (desejável)
Planejamento de eventos e supervisão e gerenciamento de operações de
alimentos e bebidas
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/v1250618/especialista-emmobilizacao-para-alimentos-e-bebidas#sthash.G8QqGL4P.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Movimentação e Alocação para Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1250623
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Missão
O especialista de planejamento e mobilização de Recursos de FAB irá focar no
planejamento e programação dos turnos de todo o pessoal dentro do time de FAB e
em uma instalação dos Jogos Olímpicos e Paralímpico Rio 2016™. Será o
responsável por continuar a desenvolver o planejamento de pessoal de forma clara
e gerenciável para atender às necessidades da instalação.
Principais responsabilidades/Atividades
• Responsável pela estratégia geral e programação de escalas e rotação (incluindo
a criação e atribuição de planos / escalas ) para as instalação específicas.
• Desenvolver estratégias de turnos para os times que irão compor a força de
trabalho operacional de FAB em sua instalação e desenhar o desenvolvimento de
horários e processos de gestão de mudança de turnos, tanto para a força de
trabalho de FAB.
• Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de Planejamento de Força de
Trabalho, auxiliando na implementação do sistema de programação de pessoal do
RH e a programação e alterações do plano de pessoal da sua instalação.
• Seguir os processos, prazos e procedimentos estabelecidos pela equipe de
Planejamento de Força de Trabalho para as escalas.
• Planejar o plano de implantação de pessoal, junto com o time de FAB.
• Desenvolver um conhecimento abrangente das necessidades de pessoal para as
instalações, bem como as oportunidades de readaptação e otimização de pessoal.
• Monitorar o engajamento e retenção da força de trabalho de FAB em sua
instalação, enquanto implementando os planos de contingência de pessoal.
• Garantir o bem-estar e a retenção de FAB da sua instalação, junto com a
gerência.
• Ser o link de contato com a área de força de trabalho da sua instalação durante
os Jogos, para garantir que os serviços aconteçam conforme planejado (ex.
alimentação, uniforme, distribuição de água, plano de retenção, etc).
Experiência desejável
•Experiência de trabalho em projetos de grande porte desse escopo e natureza, de
preferência em evento esportivo de grande porte.
• Experiência no planejamento de força de trabalho / RH.
• Bom conhecimento de sistemas de TI, particularmente os usados com força de
trabalho e RH.
• Compreensão da interdependência com outras áreas funcionais e da importância
das entregas integradas em tempo hábil.
• Experiência na elaboração de relatórios e documentos oficiais.
Conhecimentos
Pacote MS Office
Internet
Inglês Avançado (desejável)

Gestão de projetos
Gestão de pessoas
Serviços de alimentação em eventos esportivos internacionais/nacionais
desejável
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/v1250623/especialista-emmovimentacao-e-alocacao-para-alimentos-e-bebidas#sthash.G5muwOMb.dpuf
www.vagas.com.br

AJUDANTE DE COZINHA
HORÁRIO: Plantão 12x36 - Trabalha 15 plantões no mês
LOCAL: São Cristóvão
SALÁRIO: R$808,00
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica, Odontológica, vale
transporte, desconto com instituições de ensino, desconto em farmácias e PPR
(participação nos resultados)
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental e Experiência na área
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Executar o pré-preparo das refeições que serão servidas através da orientação do
Cozinheiro, realizando o descasque e os cortes dos alimentos, com a finalidade de
agilizar o processo de elaboração dos mesmos.
- Auxiliar o Cozinheiro nas etapas de elaboração das refeições (grelhar, fritar e
cozinhar), por meio de solicitações do mesmo, com objetivo de cumprir
efetivamente a rotina.
- Apoiar a Nutricionista na pesagem dos alimentos prontos, por meio de utilização
da balança de precisão, a fim de efetuar o cálculo de porcentual de quilo produzido
a fim de evitar prejuízo financeiro e desperdício dos mesmos.
- Transportar no carrinho as preparações para o local a serem servidos, bem como
repor e recolher ao final de cada refeição, com objetivo de manter o balcão de
alimentação abastecido e higienizado.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
oportunidade22@yahoo.com.br
Colocando no assunto - Ajudante de Cozinha

COPEIRO (A)
HORÁRIO DE TRABALHO: ESCALA 12 X 36 (DIA SIM OUTRO NÃO) 07H ÀS 19H
LOCAL DE TRABALHO: NITERÓI

FUNÇÕES: Distribuição refeições aos pacientes, elaborar pequenas refeições,
distribuir refeições aos clientes internos, visando a excelência no atendimento ao
cliente.
REMUNERAÇÃO: R$ 808,00 + Ass. Médica + Ass. Odontológica + Vale transporte +
Refeição no local + Convênio com Instituição de Ensino e Farmácia.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e alguma experiência na função.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR OS CURRÍCULOS NO CORPO DO EMAIL. PARA: oportunidade22@yahoo.com.br COLOCANDO NO ASSUNTO: COPEIRA
NITERÓI

AUTOMOTIVA

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1249826
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Principais Responsabilidades:
Realizar a manutenção elétrica em carros de luxo como Audi, BMW, Mercedes-Benz,
Porsche, dentro outros.
Diferenciais:
Buscamos profissionais que possuem experiência comprovada em manutenção
elétrica e reparos elétricos em carros de luxo como Audi, BMW, Mercedes-Benz
dentro outros. Será um diferencial ter graduação técnica completa.
Remuneração:
R$ 4.000,00 CLT + beneficios diferenciados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249826/eletricistaautomotivo#sthash.mcXNUIxl.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1233348
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: 10

Data de expiração: 06 de Novembro 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.hFEqgfGp.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Automotivo
Código da vaga: v1249846
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Principais Responsabilidades:
Realizar a manutenção mecânica em carros de luxo como Audi, BMW, MercedesBenz, Porsche, dentro outros.
Diferenciais:
Buscamos profissionais que possuem experiência comprovada em manutenção
mecânica em carros de luxo como Audi, BMW, Mercedes-Benz dentro outros. Será
um diferencial ter graduação técnica completa.
Remuneração:
R$ 4.000,00 CLT + beneficios diferenciados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249846/mecanicoautomotivo#sthash.6VOOZfAn.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Técnico Automotivo
Código da vaga: v1250065
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cariacica / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Realizar diagnósticos de avarias.
• Analisar e Elaborar planos de manutenção e qualidade dos serviços.
• Supervisionar o planejamento e programação dos atendimentos técnicos.
Supervisionar equipe de manutenção.
Requisitos Necessários:
• Experiência em veículos importados na manutenção mecânica, funilaria e pintura.
Superior completo: em Administração, engenharia e áreas correlatas.
Residir na região da Grande Vitória.
Nossas vagas aplicam-se também aos profissionais com deficiência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250065/consultor-tecnicoautomotivo#sthash.X5Oxm5fj.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 transporte
- Vale 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.xsm54bJB.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante ou Instalador de Vidros Automotivos (v779401)
Código da vaga: v779401
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasil
VAGAS PARA ATUAÇÃO EM TODO O BRASIL - EM UMA DE NOSSAS LOJAS.
Principais Responsabilidades:
Irá 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-instaladorde-vidros-automotivos#sthash.IXMF6rFP.dpuf
www.vagas.com.br

MONTADOR/AUTOMOBILISTICO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Gbf reparações automobilística, trabalha para o Grupo Daruj e Seguradoras está
com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Montagem de veículos em geral
Requisitos: mínimo de 02 anos de experiencia
Salário: a combinar
Benefícios: salario + vale transporte
Observações: de segunda a sexta das 07h30min a 18h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Heder para o email ORCAMENTO@GRUPOGBF.COM.BR com a sigla Montador no campo assunto
até o dia 01/11/2015.
Veja outras vagas de Montador/automobilistico no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

DESMONTADOR PARA FUNILARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
GBF REPARAÇOES AUTOMOBILISTICAS, trabalha no ramo de funilaria e pintura,
uma empresa trabalha para o Grupo Dahruj, e Seguradoras. Está com duas vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: experiencia mínima de 02 anos
Requisitos: Experiencia confirmada em carteira, em desmontagem de automóveis
Salário: a combinar
Benefícios: salario + vale transporte
Observações: horário de trabalho das 07h30min as 18h00min de segunda a sexta
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Heder para o email ORCAMENTO@GRUPOGBF.COM.BR com a sigla desmontador no campo
assunto até o dia 01/11/2015.
Veja outras vagas de desmontador para funilaria no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
Código da vaga: v1246598
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Marília / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Outubro de 2015
Responde por coordenar e realizar atividades inerentes aos processos, gerir a
equipe cumprindo todas as políticas, normas e procedimentos.

Analisar o cumprimento de manutenção automotiva. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1246598/encarregado-de-manutencaoautomotiva#sthash.cWg7gJdr.dpuf
www.vagas.com.br

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!

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-vidros-automotivosniteroi#sthash.FLbVfsSl.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-de-vidrosautomotivos#sthash.9VObrG9z.dpuf
www.vagas.con.br

Analista de qualidade
Qualitas Humanus- Tatuí, SP
Atuará com realização de homologações e desenvolvimento de fornecedores,
acompanhamento de ações preventivas e corretivas, acompanhamento de
alterações técnicas, monitoramento de desempenho do fornecedor, ressarcimento
dos custos associados com a não qualidade e auditoria de qualidade.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Superior completo em Engenharia, Tecnologia, Administração
ou áreas correlatas.
Experiência: Conhecimento no segmento automotivo.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Técnico Robotista Trainee
KLC Recursos Humanos- Contagem, MG
Atividades: preparar e programar robôs para as operações de soldagens,
acompanhando os processos produtivos da linha robotizada, controlando os
parâmetros de aplicação de materiais e realizando manutenções eletroeletrônicas,
mecânicas e pneumáticas de rotina.
Conhecimentos de linhas de processos robotizados; Conhecimentos de solda mig e
Mag; leitura e interpretação de desenhos elétricos e pneumáticos; programação
(linguagem VBA robô); Instrumentos de medições (voltímetro, amperímetro);

Conhecimento de pneumática; Conhecimento de pinças de soldas; Conhecimento
de equipamentos de solda MIG (amperagem, velocidade, arame, velocidade do
robô/tensão). Cursos de NR10 E NR12.
Experiência Necessária: mínimo 01 ano atuando na programação de robôs no
segmento automotivo.
Observações
Horário de Trabalho: 1º Turno de Segunda a sexta de 06h00min ás 14 h. sábado de
06h00min ás 11 h. 2º Turno de Segunda a sexta de 14h40min ás 23 h. sábado de
11h07min ás 17 h.
Remuneração: Enviar pretensão salarial.
Benefícios
Plano de Saúde Unimed (co-participativo), Cesta básica, Participação nos lucros,
Restaurante na empresa, transporte fornecido pela empresa.
www.indeed.com.br

ANALISTA DO PRODUTO - ECU
MSX INTERNATIONAL- São Bernardo do Campo, SP
Área de atuação: Elétrica
Cidade: São Bernardo Do Campo
Estado : São Paulo
Faixa salarial: R$4501 há R$6000 mês
Anúncio: Analista do Produto - ECU
Tipo de Contrato: CLT
Vagas: uma
Resumo:
•Ensino superior Engenharia Elétrica/ eletrônica/ mecânica.
•Experiência anterior na área automotiva.
•Desenvolvimento de especificações de testes para sistemas eletroeletrônicos nos
Projetos de Automação, com ênfase na comunicação CAN entre as unidades de
gerenciamento eletrônico do sistema.
Acompanhamento de testes veiculares, laboratórios e em banco de provas.
Programação e montagem de bancadas de testes para simulações e emulações de
sinais eletrônicos, assim como execução das rotinas de testes previstas no
planejamento do projeto.
Acompanhamento de testes em componentes periféricos do sistema Elétrico
Etrônico como sensores, atuadores, ECU?s e chicotes elétricos e suporte técnico aos
ensaios de EMC.
Emissão de relatórios técnicos (inglês e português) e documentação técnica das
atividades executadas.
Acompanhamento de testes de validação de software do CPC / GS e elaboração de
relatórios técnicos.
•Inglês avançado

Experiência em comunicação serial em protocolos de interfaces para
parametrizações e diagnose de módulos eletrônicos. Ex.: K-Line, RS232, CAN.
Experiência em testes e validação de software em aplicações automotivas.
www.indeed.com.br

Engenheiro Desenvolvimento Produtos
Barueri, SP
Engenheiro Desenvolvimento de Produtos
Ensino superior em Engenharia Elétrica
Desejável já ter experiência no mercado automotivo atuando em montadoras ou
empresas do segmento através do desenvolvimento de produtos.
O profissional desta vaga será responsável por todo o desenvolvimento de nossos
produtos junto às montadoras, fornecedores e ainda acompanhará os processos
junto a fábrica, realizando o estudo de novas tecnologias e tendências de mercado.
É necessário ter inglês fluente e possuir disponibilidade para viagens internacionais.
Local: Barueri/SP
Para Empresa nacional automotiva.
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

OPERADOR MÁQUINAS I
MAHLE- São Bernardo do Campo, SP
Você está pronto para crescer com seus desafios? Nós da MAHLE estamos entre os
três principais fornecedores de sistemas para aplicações móveis nas áreas de
sistemas de motor, filtração, sistema eléctrico / mecatrônica e gerenciamento
térmico em todo o mundo. Com cerca de 66.000 funcionários trabalhando em cerca
de 150 locais de produção e, em dez grandes centros de pesquisa e
desenvolvimento nos esforçamos para encantar nossos clientes com soluções
inovadoras para aplicações automotivas e industriais. Trabalhando juntos, podemos
otimizar tecnologias existentes, desenvolver novos conceitos de engenharia e
normas estabelecidas. Ao reduzir o consumo de combustível e emissões de CO2,
estamos contribuímos para um clima melhor.
Compartilhe conhecimento profissional, desenvolva novas ideias e assuma
responsabilidades. Na MAHLE Metal Leve S.A. em São Bernardo do Campo como
OPERADOR MÁQUINAS I Fundição Contínua de Bronze Você gostaria de assumir
tarefas com um alto nível de responsabilidade? •Candidato deve estar apto para
exercer as funções da linha;

•Carga e descarga de rolos;
•Alimentar fornos de fusão;
•Realizar o apontamentos de produção.
Impressione-nos - com suas habilidades profissionais e pessoais. •Ensino
fundamental completo
•Experiência em linha de produção
Nós oferecemos-lhe excelentes oportunidades de crescimento e desenvolvimento,
adaptados especificamente para você. Nós garantimos isso através de reuniões
periódicas com foco no opinião e um programa de formação diversificado. Nós
valorizamos o desempenho excelente. É por isso que o nosso objetivo é trabalhar
com você numa base de longo prazo. Nós não só o encorajamos a alcançar seu
potencial, nós também oferecemos remuneração baseada em desempenho e
opções flexíveis de trabalho de acordo com as diferentes fases da vida. Siga o seu
caminho - com a gente.
Inscreva-se online.
www.jobs.mahle.com
Back •print
•PDF download
•Advice
www.indeed.com.br

Avaliador de Automóveis
Le Monde Comércio de Veículos LTDA- Balneário Camboriú, SC
Pesquisar periodicamente o mercado automotivo, avaliar os veículos usados que
farão parte da negociação na troca por veículos novos ou usados.
Necessário ter conhecimento em funilaria, vistoria veicular, mecânica automotiva e
mercado automotivo. Possuir CNH categoria B. Ensino médio completo. Sexo
masculino.
Salário + comissão + VT + VR | Segunda a sábado - Horário a combinar
Tipo de vaga: Efetivo
Apenas candidatos locais:
•Balneário Camboriú, SC
Experiência necessária:
•Necessário ter conhecimento em funilaria, vistoria veicular, mecânica automotiva e
mercado automotiva: um ano
Diploma ou certificação exigida:
•Possuir CNH categoria B
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

ASSISTENTE TÉCNICO
Soditech Brasil- São José dos Pinhais, PR
Descrição do trabalho
-Acompanhamento técnico de nossos funcionários junto aos clientes. -Garantir a
convergência das habilidades de nossa equipe com as necessidades dos gestores. Promover e coordenar cursos de atualização para nossos funcionários (instrução,
formação e treinamento) -Fornecimento de Know-how juntos aos clientes e
Soditech para otimização de recursos humanos, materiais e soluções em
informatica. -Participação no recrutamento e seleção de candidatos Acompanhamento técnico dos novos funcionários -Elaboração de relatórios mensais
de planejamento de cursos -Realizar avaliações do profissional.
Tecnólogo pleno ou engenheiro pleno, com experiencia a partir de dois anos no
setor automotivo, na área de mecânica/mecatrônica, com domínio em produto,
processo, qualidade e gestão de projetos, especialidades em projeto, generalista,
CATIA V5 avançado, MS project, GD&T, OFFICE nove.
O Indeed enviará a sua inscrição para soditech@soditech.com.br.
Por favor, leia as instruções antes de se inscrever à vaga. Sua inscrição será
enviada à empresa Soditech Brasil.
www.indeed.com.br

Supervisor de Produção - Blumenau/SC
RH Automotive- Blumenau, SC
Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica
Função desejada:
Supervisor Produção
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SC-Blumenau
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Supervisão da área de produção;
Treinamento e capacitação da equipe;
Custo e entrega no prazo previsto; Garantir a aderência do orçamento previsto;
Atuar na análise e avaliação do processo produtivo e definição de indicadores de
controle da qualidade e produtividade.
Vivência com gestão de equipes;
Conhecimento em programas de qualidade;

Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Eletricista Automotivo
Fortaleza, CE
Requisitos:
Ensino fundamental completo.
Cursos na área de Eletricista de Autos.
Experiência na função.
Remuneração: Salário Fixo.
Benefícios Oferecidos: A combinar.
Horário de Trabalho: A combinar.
Dias a trabalhar: A combinar.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Apenas encaminhar currículos os candidatos com o perfil acima.
Somente enviar currículos no corpo do email, os currículos enviados como anexo
não serão analisados.
Interessados em se candidatar a essa vaga deve enviar o currículo para o email –
vagas@fretlog.com.br – com o assunto do email
Vaga Nordeste
www.indeed.com.br

Técnico em Manutenção de Automação
Selpe Seleção de Pessoal- Betim, MG
Multinacional que atua na fabricação de vidros automotivos contrata profissional
para executar manutenções em equipamentos industriais.
- Escolaridade: Técnico (concluído) em Automação, Mecatrônica, Eletromecânica ou
áreas afins.
- Necessária experiência em PLC Siemens, manutenção mecânica e elétrica.
Convênio Médico e Odontológico / Previdência Privada / Vale alimentação / Refeição
na empresa / Vale transporte / Seguro de Vida.
R$ 3.402,00
Empregando Brasil
www.indeed.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. São 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. São
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

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

Consultor (a) 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

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

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: k3787-4
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

CONSULTOR (A) / CAMPINAS E RMC / SP / 100 VAGA(S)
Somos uma empresa de distribuição de Semi Jóias a mais de cinco 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 um 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. São 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

GERENTE COMERCIAL / AMPARO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa distribuidora de Materiais para Construção. está com uma vaga(s) em
aberto para AMPARO / SP.
Responsabilidades: Estruturar a política comercial em conjunto com a diretoria.
Estruturar e motivar a equipe de vendas para cumprir a política comercial proposta.
Comandar a equipe de distribuição.
Requisitos: Conhecimento no setor de materiais para construção, principalmente
com materiais básicos. Necessário nível superior completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Carro da empresa, celular, note vale alimentação. Salário fixo +
variável.
Observações: Contrato CLT. INFORMAR A PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH-Gerente
Comercial para o e-mail vagascampinas@bol.com.br com a sigla no campo assunto
até o dia 17/10/2015.
Veja outras vagas de Gerente Comercial no Emprega Campinas. São 100% grátis!

CONSULTOR HINODE / CAMPINAS / SP / 50 VAGA(S)
Hinode empresa de Perfumaria e Cosméticos está com 50 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Vendas de perfumes importados com 100% de lucro.
Requisitos: Ter vontade de trabalhar e se desenvolver na empresa. Ter
independência financeira e qualidade vida pra você e sua família.
Salário: a combinar
Benefícios: Você que faz o seu horário, você ganha prêmios,viagens,você que
decide quanto você quer ganhar.
Observações: Escolha seu KIT de 20% Não é necessário enviar currículo, apenas
fazer contato através do e-mail ou whatapp (19) 99263-4520 ou (19)99401-6034
Entre em contato e descubra como funciona a oportunidade que pode mudar sua
vida e venha fazer parte também!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ingrid para o email trabalhecomingridmilena@gmail.com com a sigla HINODE no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de CONSULTOR HINODE no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Apoio Técnico
Código da vaga: k437-138
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CCWm

Vendedor (a) de Serviços de Telefonia Celular
Código da vaga: k1284-81
Ramo da empresa: Comércio de Linhas Telefônicas
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CDcD

COORDENADOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Leroy Merlin, multinacional, comércio varejista de material de construção. está com
duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ser o líder da venda e do atendimento ao cliente, sendo
responsável pela coordenação operacional do processo de venda e pela
estruturação das operações comerciais de sua seção, visando a total satisfação do
cliente, o cumprimento dos objetivos estabelecidos e assegurando uma venda de
qualidade.
Requisitos: Coordenação de vendas; Habilidade de Negociação; Conhecimento de
indicadores e resultados; Perfil comercial ( abordagem, argumentação, influência,
efetivação da venda); Trabalho em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Remuneração Variável de Vendas, Assistência médica, Assistência
odontológica, Convênio com farmácia, Refeição no local, Vale transporte, Cesta

básica, Prêmio de participação nos resultados, Seguro de vida, Convênio com SESC,
Kit material escolar para filhos até 14 anos, Cesta de natal, Uniforme,
Treinamentos, Sala de descanso
Observações: Horário a definir. Sistema de folga: domingo 1X1, além de uma folga
fixa semanal. Local de trabalho: Rodovia Dom Pedro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinas@leroymerlin.com.br com a sigla Coord. Comercial no campo assunto
até o dia 01/12/2015.
Veja outras vagas de Coordenador Comercial no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Darling Lingerie está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, organização de loja, limpeza de loja,
escala 6x1, horário das 16h00min as 22h00min
Requisitos: Experiência de seis meses em vendas, conhecimento de informática e
disponibilidade de horário.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte, brinde mensal, premiação de meta, salário fixo mais
comissão.
Observações: Enviar Cv com foto
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gisele para o email varejo@darling.com.br com a sigla VC no c amplo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de Vendedora no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1249416
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Gestão comercial em regiões distintas do Brasil.
Desenvolvimento de estratégias para aumento no faturamento de vendas.
Experiência com gestão direta de equipe de vendas.

Imprescindível, disponibilidade para viajar semanais por todo território nacional.
Salário e Benefícios após contato. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249416/coordenadorcomercial#sthash.MBhuyHdL.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial
Código da vaga: v1249454
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Atividades:
Apoiar o Gerente em tudo que está relacionado a clientes atuais ( manutenção,
entregas combinadas com os clientes em geral pós reunião e upselling ) pipeline /
prospects: ( organização, acompanhamento, levantamento, ajudar a marcar a
visitas ... )
Ajudar na organização e acompanhamento das prioridades dos gerentes. ( Ex:
marcar reuniões, metas pre estipuladas, visitas ... ) , organizar e melhorar
processos e controles. Montar e buscar melhorias constantes nas apresentações,
Checar relatórios BI, Acompanhar o gerente em eventuais visitas Necessário
experiência no atendimento a cliente; - Word e Excel intermediário / Power Point
avançado; - Inglês Intermediário Contratação: CLT + pacote de benefícios Horário
de trabalho: Segunda a sexta-feira das 09h00min ás 18h00min Localização: Zona
Oeste de São Paulo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249454/assistentecomercial#sthash.EzB7ackf.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial Sênior
Código da vaga: v1249443
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Atividades:

Identificação de clientes potenciais para prospecção ( varejistas, fabricantes ,
agencias publicidade ) Entendimento das necessidades e especificidades de cada
cliente para melhor desenvolvimento e exploração do seu potencial do seu negócio
/ upselling;
Estreitamento de relacionamento com os clientes, por meio de visitas estruturadas
e ações de relacionamento;
Elaboração de ações comerciais estratégicas para aumento do volume de vendas e
atingimento das metas estabelecidas;
Acompanhamento das vendas bem como seus indicadores (orçamento mensal e
anual, indicadores desempenho, resultado operacional );
Acompanhamento do desempenho do varejista e busca constante de alternativas e
melhores práticas; Condução do processo de renovação;
Apresentação da proposta comercial;
Acompanhamento, análise e apresentação dos relatórios mensais ( BI ) ;
Acompanhamento das melhores práticas dos concorrentes;
Estar sempre bem informado sobre o cenário econômico e mercado de varejo;
Realizar interface com as demais áreas da Cia ( TI, OnlineMkt e Conteúdo )
buscando o modelo de negócio mais adequado e eficiente, em conformidade com as
políticas de prazos & processos da empresa;
Qualidades e Habilidades necessárias: Inglês Intermediário/ Avançado;
Conhecimento matemática financeira,
Conhecimento de word, excel e power point pelo menos intermediário
Pré requisitos:
Disponibilidade para viagem
Formação Superior Completa
Necessário possuir veículo próprio
Conhecimento e experiência no mercado de varejo;
Experiência em venda de mídia (mercado de mídia em geral )
Experiência / Conhecimento do mercado de mídia e mercado varejista / networking
;
Pós graduação , MBA e cursos de especialização (desejável)
Contratação: CLT
Full + pacote de benefícios
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira das 09h00min ás 18h00min
Localização: Zona Oeste de São Paulo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249443/gerente-comercialsenior#sthash.D56VwwRO.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial
Código da vaga: v1215679
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: 10
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Você que deseja autonomia, flexibilidade de horário e crescimento profissional não
perca a chance de se associar à líder de mercado imobiliário.
Buscamos profissionais com dinamismo e vontade de empreender para trabalhar
com intermediações de negócios imobiliários.
• Não é necessária experiência;
• Empreendimentos de alto padrão;
• Oportunidade de altos ganhos;
OFERECEMOS:
• Oficinas de capacitação;
• Apoio aos consultores;
• Sistema de gestão de clientes;
• Autonomia;
• Flexibilidade de horário;
• Crescimento profissional.
Seja você mesmo a sua própria empresa! Seja o empreendedor do seu sucesso! See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1215679/consultorcomercial#sthash.doiIfgik.dpuf
www.vagas.com.br

Agente Comercial
Código da vaga: k3588-2
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: 05/10/2015
Previsão de encerramento: 05/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OUtnyE

Balconista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (hipermercado)
Porte: grande

Escolaridade: ensino médio completo
Atribuições: experiência mínimo seis meses.
Perfil: dinâmico, comunicativo, facilidade no trabalho com metas e prazos e com
credibilidade.
Horário de trabalho: 15h às 23h20
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$ 1. 101,23
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/balconista216417.aspx

Vendedor
Para a cidade de São João de Meriti / RJ
Segmento: Varejista
Porte: Grande
COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE TELEFONIA MÓVEL
CHANCES DE CRESCIMENTO NA EMPRESA
Atividades:
Realizar vendas de produtos de telefonia e serviços (Smart phones, planos pré e
pós pago, pacotes de internet, etc).Simulação de planos de pagamentos).
Atendimento ao cliente.
Perfil
Ensino Médio Completo
Boa comunicação, agilidade e simpatia
Ser maior de 18 anos
Horário de trabalho: 07h00min h as 15h20minh Ou15:00 h ÀS 23h20min h
Escala: 6x1
Salário: R$ 990,00 - COMISSIONAMENTO SOBRE METAS ATINGIDAS
Benefícios: Vale Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica +
Refeição no local + Cartão Multicheque + Kit material escolar + kit enxoval+
seguro de vida + Cartão Mamãe (R$100,00 PARA MAMÃES COM FILHOS ATÉ quatro
ANOS) +Cesta Básica + Convênio com Instituições de Ensino
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/vendedor208232.aspx

Vendedor
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Segmento: varejista
Porte: grande
Requisitos:
Com experiência na área de telefonia móvel
Ensino médio completo
Boa comunicação, agilidade e simpatia
Ser maior de 18 anos
Atividades:
Realizar vendas de produtos de telefonia e serviços (Smart phones, planos pré e
pós pago, pacotes de internet, etc).
Simulação de planos de pagamentos).
Atendimento ao cliente.
Horário de trabalho: 15h00min h às 23h20min h
Escala: 6x1
A empresa oferece:
Salário: R$ 980,00 - comissionamento sobre metas atingidas
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cartão mamãe (R$100,00 para mamães com filhos até quatro anos)
+cesta básica + convênio com instituições de ensino
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/vendedor217020.aspx

ASSISTENTE DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Sólida Indústria está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Apoio na área comercial, atendendo a equipe de vendas e
buscando agilizar os processos em andamento. Efetuar contato com clientes para
identificação de suas necessidades (material promocional, envio de amostras,
boletins técnicos, dúvida, etc.). Elaborar cotações de produtos. Fazer a inserção e
acompanhamento de pedidos de compra no sistema ERP e junto ao cliente.
Negociar com clientes, emitir relatórios e gráficos comerciais. Fazer cobertura em
atividades de recepção de clientes, representantes e etc., bem como atendimento
telefônico.
Requisitos: OBRIGATÓRIO: Ensino superior cursando em Administração ou áreas
correlatas. Domínio de pacote Office e já ter trabalhado com sistema integrado
(ERP). Experiência na função ou em atividades de telemarketing ou suporte a
cliente. Residir em Campinas, Sumaré, Paulínia ou Hortolândia.

Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: PLR, cesta básica, alimentação no local, VT, seguro de vida e convênio
farmácia. Horário comercial.
Observações: CURRÍCULOS FORA DO REQUISITOS OBRIGATÓRIOS SERÃO
DESCARTADOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasrmcindustria@gmail.com com a sigla ASS. VENDAS 2015 no campo assunto
até o dia 23/10/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Vendas no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Coordenador de Vendas Internas - Campos de Goytacazes
Ensino Superior Completo em Administração , Gestão Comercial ou áreas
correlatas;
Experiência com vendas internas e gestão de processos administrativos
Desejável atuação no setor técnico
Imprescindível residir na região
Local de Trabalho : Campos de Goytacazes
Remuneração :
Pretensão Salarial + Carro Corporativo + Celular Corporativo + Assistência Médica
+ Vale refeição
Interessados devem enviar o seu currículo para o e-mail :vendasexternasrj@hotmail.com ,com o assunto : Coordenador - Campos Goytacazes

Vendedor (a)
Código da vaga: k7-3182
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3whY

Vendedor (a) de Móveis
Código da vaga: k479-625
Ramo da empresa: Comércio de Materiais de Construção
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3wi1

Gerente Comercial
Código da vaga:v1250031
Nível hierárquico:Pleno
Local: Espírito Santo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:05 de Novembro de 2015
Alavancar novos negócios, assegurar a qualidade e desempenho das vendas por
meio de políticas comerciais, acompanhamento externo junto aos parceiros de
vendas . Assegurar o cumprimento das previsões mensais de vendas e
faturamento.
Experiência na função.
Salário: R$ 3.000,00 + VT + Assistência Médica + Assistência Odontológica +
Seguro de Vida + VR (R$ 24,30) + VA (R$ 415,00) + PPR + Bolsa de estudos.
De Segunda à Sexta-feira (horário comercial).
Locais: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GRANDE VITÓRIA
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250031/gerentecomercial#sthash.u97MS9ty.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial em Belo Horizonte
Descrição:
Consultor Comercial
uma
Comercial / Vendas
Local: Santa Efigênia

Atividades: Atender as chamadas dos clientes realizadas por chat, telefone e e-mail
com interesse em conhecer nossa solução, utilizando e registrando todas as
informações no software W3ERP.Registrar os Leads conforme orientação.
Encaminhar material de divulgação e apresentar o institucional e os serviços
prestados. Realizar demonstração do software comercializados pela empresa.
Encaminhar proposta comercial. Realizar o fechamento das vendas. Realizar o pós
vendas.
Experiência como Consultor Comercial realizando vendas de software.
Formação: Ensino Médio completo.
Horário 2ª a 6ªfeira: 08h00min às 17h00min.
Salário: R$ 1.400,00 + variável
Benefícios: VT/VT/PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Vendedor Interno em Lagoa Santa
Descrição:
Vendedor Interno
uma
Comercial / Vendas
Atividades: Realizar atendimento ao cliente em loja e realizar todas as etapas de
vendas.
Prospectar novos clientes.
Experiência necessária: Ter atuado como vendedor interno.
Indispensável residir em Lagoa Santa e região.
Indispensável conhecimentos de sistema de gestão comercial.
Formação: Ensino médio completo ? Desejável graduação.
Conhecimento básico em informática.
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira de 07h30min as 17h30min.
Sábado: 07h30min as 12h00min.
Salário: R$1000,00 (fixo) + Variável: 0,7 à 1,3 %
Benefícios: VT + Alimentação + Plano de Saúde.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

COMUNICAÇÃO
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-marketing-shoppingtambore#sthash.hsaZKMEr.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE REDES SOCIAIS E RP / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de tecnologia, com atuação mundial. está com uma 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 três 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. São
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

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

Supervisor de Marketing
Código da vaga: v1243253
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

ANALISTA DE MARKETING / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na RMC Atuante no ramo de Materiais de Construção com seis
lojas em Campinas, Sumaré, Paulínia e Hortolândia. está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Desenvolver e acompanhar sistemas de indicadores, e avaliação
de métricas, desenvolver e planejar sistemas de comunicação interna e externo,
Acompanhamento de opinião de clientes via site e redes sociais. Enviar relatórios
gerencia 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: R$ 2.500,00
Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica, Horas Extras, Ajuda de custo R$350,00
Observações: Ter Fácil acessa a Paulinia
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla A.Marketing no campo assunto até o
dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE CRIAÇÃO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DE MÉDIO PORTE está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
• Ensino Superior completo
• Conhecimentos em concepção de conceitos para campanhas publicitárias, criação
de e-mails marketing, folders, panfletos, outdoor, adesivos, identidade visual
corporativo, catalogo, agenda e calendários, brindes convites, releases, entre
outros.
Requisitos: Apresentar ideias e gestões para a melhoria dos trabalhos e
aprimoramento do departamento de marketing. Seguir orientações dos briefings
para a execução e cumprimento de prazos de entrega dos trabalhos solicitado a
todas as unidades da empresas, quanto ao desenvolvimento e criação de materiais,
gráficos e promocionais
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: VT RESTAURANTE PLANO DE SAÚDE E OUTROS
Observações: REGIME CLT/ PARA REGIÃO DE CAMPINAS HORÁRIO DE SEG.A
SEXTA DAS 08h00min AS 18 h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GERUSA LEMOS
para o e-mail gerusa.lemos@lineagrh.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 23/10/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA DE CRIAÇÃO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Comunicação Junior
Código da vaga: v1249414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Irá atuar diretamente com a comunicação corporativa para clientes (mala direta, email marketing entre outros) // Eventos corporativos // Comunicação interna //
Vivência digital com redes sociais e todo suporte a área de comunicação.
Necessário ensino superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade e
Propaganda ou Jornalismo // Experiência nas atividades citadas // Pacote Office.
Salário à combinar + VT + VR ou VA + AM + AO + PLR, entre outros.
Horário: Segunda à Sexta-feira das 09h00min às 18h00min.
Aceitamos pessoas com deficiências.
Local: Barra Funda - SP
Visite a Clearsale nas Redes Sociais:
Facebook: /ClearSale
Youtube: /ClearSaleBrasil
LinkedIn: /company/clearsale
Twitter: @clearsale - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249414/analista-de-comunicacaojunior#sthash.0CA8iykL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing
Código da vaga: v1249090
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 04 de Dezembro de 2015
RESPONSABILIDADES:
- Revisão dos materiais do ponto de venda apoia a vendas, suporte de
comunicação;
- Acompanhamento e entendimento da dinâmica comercial a partir da avaliação de
oportunidades, capacidade na indicação de ações e campanhas para estímulos às
vendas;
- Acompanhamento de pagamentos e apoio no controle do orçamento de
marketing;
- Acompanhar tendências de mercado monitorando o que acontece no segmento,
concorrência direta e indireta a fim de trazer soluções eficazes e diferenciadas para
nossa atuação comercial;
- Interface com a agência de comunicação com o mercado

– Imprensa;
- Acompanhamento, briefing e rotina de identificação de oportunidades para a
mídia
– ações de PR;
REQUISITOS:
- Formação completa em Marketing, Publicidade e Propaganda ou Comunicação
Social;
- Experiência planejamento e execução de ações de Marketing e Comunicação;
- Inglês avançado;
- Conhecimento do 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: São Paulo - SP - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249090/analista-demarketing#sthash.J68azskq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Designer Gráfico
Código da vaga: v1249200
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Formação Superior em Design, Design Digital, Marketing, Publicidade ou
Comunicação.
* Responsável pela criação, desenvolvimento e finalização de peças gráficas e
digitais, originais e/ou que provenham de um conceito criativo desenvolvido para as
campanhas de divulgação.
* Peças web (banners para site, posts para redes sociais, e-mails mkt) e impressas
(convites, flyers, folders, cartazes etc). Acompanhar junto à agência o
desenvolvimento de campanhas e conceitos criativos.
* Zelar pela imagem da empresa, garantindo que toda produção criativa reflita sua
crença, seus valores e seu propósito de promover o crescimento humano através
da educação. - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249200/analistade-marketing-designer-grafico#sthash.PCjt5nkt.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Mídia
Código da vaga: v1249408
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Conhecimentos de Pacote office, conceitos de mídia, ferramentas Ipsos Marplan e
Ibope. Habilidades:
Comunicação clara, capacidade de concentração para análise de dados.
Atitudes: Pró atividade, dinamismo. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249408/assistente-demidia#sthash.R9jEs6y9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Marketing Pleno
Código da vaga: v1249110
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
- Desenvolver atividades da Gerência de Projetos Alavancas de Valor de Negócio.
- Estruturação de análises numéricas com profundidade. - Contato com diversas
áreas para busca de informações para execução das análises.
- Resolução de problemas (diagnóstico) e identificação de oportunidades para a
otimização de resultados (plano de ação);
- Acompanhamento da implantação e avaliação dos resultados dos projetos;
- Execução de apresentações em Power Point para Diretor e Vice presidente.
Formação: Superior Completo em Administração, Economia, Engenharia.
Requisitos:
- Imprescindíveis Vivência com análises financeiras. Excel e Power Point avançado.
Indicadores e análises numéricas.
- Desejáveis: Access Vivência com Marketing Estratégico. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249110/analista-marketingpleno#sthash.HKMKcMyq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação Sênior (Jornalista)
Código da vaga: v1234182
Nível hierárquico: Sênior
Local: Oriximiná / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Escolaridade Mínima Obrigatória: Superior Completo em Jornalismo.
Características Obrigatórias:
•Experiência com produção de conteúdo jornalístico (texto e imagem)
•Produção de eventos
•Relacionamento com agência de comunicação e fornecedores
•Sólida experiência em editoração eletrônica
•Organização e acompanhamento de visitas
•Inglês Fluente
•Profunda experiência em assessoria de imprensa
•Sólida experiência em comunicação integrada e empresarial - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234182/analista-comunicacao-seniorjornalista#sthash.FQ6fb5tl.dpuf
www.vagas.com.br

Designer Gráfico (a)
Código da vaga: k444-1200
Ramo da empresa: Serviços - Organização de Eventos e Feiras
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/10/2015
Previsão de encerramento: 19/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVABA6

Assistente de Marketing
Código da vaga: k561-143
Ramo da empresa: Outros

Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/10/2015
Previsão de encerramento: 23/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QVAzZ7

ANALISTA DE MARKETING DIGITAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE TECNOLOGIA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: IDENTIFICAR E POSICIONAR PÁGINAS, CONTEÚDOS,LINKS
ATRAVÉS DA OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO-SE DE TÉCNICAS SEO. PLANEJAR,CRIAR E
DISPARAR E-MAIL MARKETING E CAMPNHAS EM MÍDIAS SOCIAIS IDENTIFICAR
RESULTADOS CRIAR E GERENCIAR CAMPANHA GOOGLE ADS E FACEBOOK ADS
OTIMIZAR CAMPANHAS,MONITORAR A DESEMPENHO DAS MESMAS E CRIAR
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO.
Requisitos: EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS EM GOOGLE ADWORDS E
ANALYTICS,FACEBOOK ADS,REDES SOCIAIS COMO
FACEBOOK,INSTAGRAM,LINKEDIN E TWITTER. PLANEJAMENTO,REDAÇÃO ,
OTIMIZAÇÃO E TÉCNICAS SEO. ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM
MARKETING,COMUNICAÇÃO OU TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO NO LOCAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA APÓS O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA
Observações: TRABALHO EM HORÁRIO COMERCIAL CONTRATAÇÃO EFETIVA PELA
CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Irenita para o email selecao@idrhcampinas.com.br com a sigla AM no campo assunto até o dia
31/10/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA DE MARKETING DIGITAL no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

Produtor Audiovisual em Belo Horizonte
Descrição:
Produtor Audiovisual
uma
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

Analista de Marketing Pleno em Jundiaí
Descrição:
Analista de Marketing Pleno
uma
Comunicação
Superior completo em Marketing e/ou Propaganda.
Experiência na função.
Inglês Intermediário.
SALÁRIO: R$ 3200,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO
MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + SEGURO DE VIDA + CONVÊNIO
FARMÁCIA + FRETADO + VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Comunicação Júnior
Código da vaga: v1249414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Irá atuar diretamente com a comunicação corporativa para clientes (mala direta, email marketing entre outros) // Eventos corporativos // Comunicação interna //
Vivência digital com redes sociais e todo suporte a área de comunicação.
Necessário ensino superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade e
Propaganda ou Jornalismo // Experiência nas atividades citadas // Pacote Office.
Salário à combinar + VT + VR ou VA + AM + AO + PLR, entre outros.
Horário: Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 18h00min.
Aceitamos pessoas com deficiências.
Local: Barra Funda - SP
Visite a Clearsale nas Redes Sociais:
Facebook: /ClearSale
Youtube: /ClearSaleBrasil
LinkedIn: /company/clearsale
Twitter: @clearsale
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249414/analista-decomunicacao-junior#sthash.wBy9nOtr.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING PL
Código da vaga: v1249476
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Atividades:
Atuar com Marketing Digital e demais atividades desligado.
Requisitos:
Formação superior completa.
Experiência com Marketing Digital.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249476/analista-de-marketingpl#sthash.abwBc98a.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Marketing Jr
Código da vaga: v1249483
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:30 de Novembro de 2015
- Responsável pela análise de indicadores e relatórios para a gerencia de ofertas
para clientes de alto valor (Premium e TOP) do segmento B2B.
- Mix de vendas de produtos e ofertas, perfil de uso do cliente, volumes e receita.
- Elaboração de análises, diagnósticos e cenários, visando suportar a tomada de
decisão sobre a estratégia do segmento, em que conhecimento em manipulação de
grande volumes de dados é um imenso diferencial.
- Acompanhamento do mercado, visando identificar oportunidades.
- Construção de apresentações executivas, sintetizando as análises obtidas através
de base de dados e acompanhamento do mercado.
Formação:
Superior Completo em Administração, Marketing e Exatas
Requisitos:
- Imprescindíveis:
Vivência com manipulação de dados.
Vivência com elaboração de análises, diagnósticos, cenários e hipóteses.
Excel Intermediário.
Power Point Avançado.
- Desejáveis
Vivência com implantação de projetos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249483/analista-marketingjr#sthash.R3O6hFHF.dpuf
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO

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
Código da vaga: v1235574
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
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

Assistente Pedagógico
Código da vaga: v1235538
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
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

PROFESSOR DE INGLES / SANTA BARBARA D\'OESTE / 2 VAGA(S)
Skill idiomas está com duas vaga(s) em aberto para Santa Barbara D\'oeste.
Responsabilidades: lecionar aulas em inglês para kids, tem 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. São 100% grátis!

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 (dois 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: uma
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: cinco
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: uma
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

COORDENADOR PEGAGÓGICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escola de Idiomas está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O contratado deverá coordenar toda a área pedagógica da
escola, acompanhar, orientar e dar treinamentos para os instrutores, atender pais,
manter, organizar e zelar pela documentação da área pedagógica, dentre outras
atribuições que serão acordadas
Requisitos: O candidato deve ser fluente no idioma inglês, ter, no mínimo, duas
anos de experiência na área pedagógica (não necessariamente em coordenação),
conhecimentos em informática, ensino médio completo (diferencial para formados
na área pedagógica), serem líder, motivado, dinâmico, organizado, que goste de
desafios e que goste de lidar com pessoas, além de disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: O salário inicial é de R$ 1.600,00 (36 horas semanais) + vale
alimentação + vale transporte + premiações mensais e semestrais por retenção +
bolsa de estudos para outros idiomas oferecidos na escola ou parente em primeiro
grau
Observações: O registro será no regime CLT e a carga horária é de 36
horas/semana
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DIRETORIA para o
e-mail pessoal.idiomas@outlook.com com a sigla COOR PEDAGOGICO no campo
assunto até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de COORDENADOR PEGAGÓGICO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Analista/ Especialista de Educação Corporativa
Código da vaga: v1247050
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Outubro de 2015
• Levantamento das necessidades de treinamento, desenvolvimento de conteúdo,
implantação e condução dos programas de treinamentos, e-learning e soluções de
educação continuada, mediante ambientes e ferramentas de aprendizagem que
promovam o desenvolvimento individual e das equipes, alinhados aos valores da
Empresa;
• Assegurar o orçamento dos treinamentos, atuar no apoio logístico, avaliar os
resultados dos programas de treinamento e promover programas de
desenvolvimento do colaborador;
• Diferencial: Experiência com implantação de plataforma LMS. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1247050/analista-especialista-de-educacaocorporativa#sthash.spN6ZJTg.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Inglês
Código da vaga: v1249331
Nível hierárquico: Sênior
Local: Caruaru / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ministrar aulas de Inglês (Crianças e Adolescentes).
REQUISITOS:
- Inglês Fluente. Será considerado diferencial Ensino Superior Completo- curso de
Letras com ênfase em Inglês.
Local de Trabalho: Caruaru – 1 Vagas.
Horários: Turno da Tarde.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249331/professor-deingles#sthash.Wz4joCUT.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
Código da vaga: v1246102

Nível hierárquico: Sênior
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Outubro de 2015
• Formação: Bacharelado em Serviço Social;
• Desejável Mestrado, mas Especialistas também podem enviar currículos;
• Experiência e talento para a docência;
• Conhecimento e domínio de ferramentas digitais para Educação à Distância;
• Disponibilidade para o mínimo de 20 horas na Instituição;
• Interesse e aptidão para desenvolvimento e condução de projetos sociais e
atividades práticas extraclasse;
Requisitos Necessários
• Nível Superior Completo e Especialização em áreas afins;
• Experiência em sala de aula será um diferencial;
• Facilidade para utilização de recursos áudio visuais e eletrônico; Principais
Competências
• Flexível;
• Influente;
• Inovador;
• Orientado para a equipe;
• Orientado para o mercado.
Outras Informações
• Local de trabalho: Salvador- BA;
• Benefícios:(Assistência Médica, Assistência Odontológica, Bolsa de Estudos, Vale
Transporte). - See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1246102/professordo-curso-de-servico-social#sthash.CVE9205X.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Ensino Fundamental uma
Código da vaga: v1252479
Nível hierárquico: Técnico
Local: Corumbá / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
O profissional atuará em várias dimensões:
1.
Regência de sala de aula do currículo formal
2.
Planejamento e execução de atividades do contraturno
3.
Planejamento e realização de eventos escolares
4.
Participação em eventos institucionais
5.
Articulação com demais educadores e monitores
A vaga destina-se a profissionais desejosos de uma experiência diferenciada em
escola de campo, com atuação em metodologia construtivista e com metodologia
de projetos.

O profissional deve ter formação em pedagogia e experiência com regência de
classes. É desejável habilidade em música ou artes e disposição para registrar sua
experiência para concursos e publicações.
Carga horária: 44 horas semanais em regime de internato
Duplo vínculo: contrato com prefeitura municipal e CLT com ONG
Salário total: R$ 4.100
Benefícios: acomodações e alimentação inclusas
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252479/professor-ensinofundamental-1#sthash.Hd72yPGC.dpuf
www.vagas.com.br

Educador Social
Código da vaga :v1229565
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Palmas / TO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Novembro de 2015
Educador Social de Projeto Social Pescar em fase de implantação, direcionado a
jovens.
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Pedagogia, Psicologia ou Serviço
Social, preferencialmente com pós-graduação na área social.
CARGA HORÁRIA:INTEGRAL
Contratação de 40 a 44 horas semanais e disponibilidade para viagens.
É necessário já ter trabalhado com jovens em projetos sociais.
HABILIDADES:
Negociação
Sistemas Informatizados
Articulação com a Rede Socioasssintencial e demais políticas de integração com o
Mundo do Trabalho
Atendimento ao público interno e externo
Organização e Coordenação de Eventos
COMPETÊNCIAS:
Maturidade Emocional
Foco no Resultado
Gestão por Processo
Relacionamento Interpessoal
Trabalho em Equipe
CONHECIMENTOS:
Educação
Planejamento Técnico-Pedagógico
Didática Básica
Gestão por Processo
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes

Trabalho com famílias
Informática: Pacote Office e Internet
Captação de Parcerias
Captação e Gestão de Voluntariado
Condução de Grupos
Gestão de Projetos Sociais
Responsabilidade Social e Investimento Privado
Planejamento Estratégico e Operacional
Técnicas de Oratória
Prestação de Contas
Construção e Análise de Indicadores de Desempenho e Resultados
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
Elaborar planejamento de atividades anuais
Operacionalizar a proposta de currículo do Projeto Pescar, ordenando o
desenvolvimento dos termos curriculares, adequando-os à realidade dos jovens e
da Unidade, e elaborar os planos de aula correspondentes
Coordenar e acompanhar o trabalho dos voluntários, bem Como an elaboração
dos seus planos de aula
Operacionalizar todas as ações para o funcionamento da Unidade, desde a
sensibilização de funcionários e parceiros internos e externos da Organização até o
acompanhamento do egresso
Estabelecer contatos com outras Unidades da Rede Pescar, visando à integração
e a troca de experiências
Participar das ações de formação, qualificação e orientação propostas pela
Fundação Projeto Pescar
Acompanhar, constantemente, o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens
Buscar envolvimento com a família dos jovens e com suas escolas regulares
Na área técnico-administrativa, desenvolver todas as ações para implantação e
implementação de uma Unidade
SALÁRIO E BENEFÍCIOS: A combinar
Local de trabalho: Palmas/TO
Oportunidade destinada a candidatos que residam na cidade de Palmas - Tocantins.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1229565/educadorsocial#sthash.3XVzzADb.dpuf
www.vagas.com.br

Educador de Música
Código da vaga: v1231535
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Outubro 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;
Requisitos necessários:
- Ensino superior completo e/ou formação especifica em Música ou Artes;
- Experiência em projetos sociais e/ou em escola pública.
- 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.
Local de trabalho: Zona Sul
Horário de trabalho: períodos manhã e tarde
Regime de contratação: MEI - Microempresário Individual
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1231535/educador-demusica#sthash.rAN1jsHl.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Professor - Inglês em Fortaleza
Descrição:
Assistente de Professor - Inglês
uma
Educação
Segmento: educação
Local: José Alencar
Requisitos
Cursando letras inglês;
Ter experiência em sala de aula com crianças
Dominar a língua inglesa (fluentemente)
Acompanhar a professora nas atividades em sala de aula, bem como o cuidado com
as crianças (na chegada, intervalo, lanche e saída)
Ser dinâmico em sala de aula.
Jornada de trabalho:
Segunda a sexta de 07h as 17h
Alguns sábados no mês para realizar planejamento
Reuniões a cada 15 dias de 17h as 19h
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 325,00
Vale transporte + café da manhã + almoço + lanche da tarde
Contratação CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Gerente de Escola em Campinas
Descrição:
Gerente de Escola
uma
Educação
Segmento: educação (idiomas)

Requisitos: professor de inglês nativo ou com larga vivência no exterior, com
experiência em ministrar aulas em escolas de idiomas.
Para período integral
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Inglês em Campinas
Descrição:
Professor - Inglês
uma
Educação
Segmento: educação (idiomas)
Local: barão Geraldo
Responsabilidades: preparar e ministrar aulas de inglês para crianças, adolescentes
e adultos. Fazer reuniões pedagógicas com os pais e alunos, realizar treinamentos
oferecidos pela instituição.
Requisitos: inglês fluente, residir em campinas, disponibilidade de horário para
aulas à noite e aos sábados, responsável e comprometido com o trabalho e os
alunos.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte, registro CLT e mais a combinar na entrevista.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHARIA

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1228960
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Guaíra / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

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 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 Industrial Jr.
Código da vaga: v1234412
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

Gerente de Infraestrutura (Engenheiro)
Código da vaga: v1249139

Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Necessário ter experiência com:
- Expansão de novas lojas home center.
Desenvolver planejamento de novos projetos e manutenção de obras
- Estruturar e garantir a execução dos cronogramas de obras
-Promover e garantir as especificações técnicas dos projetos ( Obras ) junto aos
órgãos reguladores
- Analisar e avaliar os aspectos econômicos do processo produtivo, no tocante a
mão-de-obra e quantidade de materiais consumidos, visando identificar
oportunidades ou alternativas que permitam redução de custos.
- Definir os turnos de trabalho necessários para o balanceamento da mão de obra,
visando manter o fluxo de produção e maior produtividade dos recursos humanos
da obra.
- Contratar e gerenciar fornecedores /contratos com foco na execução de obras:
Insumos, equipamentos etc...
- Acompanhar a execução de auditorias, visando a identificar necessidades de
alterações / modificações que permitam obtenção das certificações.
Garantir a execução de todas as atividades de produção nos padrões de segurança
e qualidade, visando atender as expectativas da empresa e do cliente.
Perfil Desejado Formação em Engenharia Civil, com experiência em obras de
infraestrutura pesadas (grandes contratos), de preferência no segmento de varejo
Total disponibilidade de viagens. Benefícios: Assistência Médica / Medicina em
grupo, Assistência Odontológica, Convênio com farmácia, Estacionamento, Estudo
de pós-graduação / MBA, Participação nos lucros, Tíquete-alimentação, Tíqueterefeição Regime de contratação: CLT (Efetivo) - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249139/gerente-de-infraestruturaengenheiro#sthash.YkXQfxl5.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Código da vaga: v1249422
Nível hierárquico: Pleno
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
ATIVIDADES:
Planejar, promover e controlar atividades, normas, sistemas e programas relativos
à segurança do trabalho, prevenção de acidentes, visando assegurar a manutenção
da saúde e segurança dos colaboradores.
FORMAÇÃO:

Curso superior em Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho e
registro no CREA.
IMPORTANTE:
Disponibilidade de horário
LOCAL: Juiz de Fora/MG - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249422/engenheiro-de-seguranca-dotrabalho#sthash.aQaUC61P.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil - Assistência Técnica
Código da vaga: v1249214
Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiânia / GO / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Realização de atividades pôs-obra, assistência técnica dos empreendimentos;
PRÉ-REQUISITOS: Superior Completo em Engenharia Civil;
EXPERIÊNCIA DESEJADA: Gerenciamento de Obra; Assistência Técnica
LOCAL DE TRABALHO Goiania - Goias
BENEFÍCIOS:
* Assistência médica e Odontológica
* Vale alimentação/refeição
* Seguro de vida em grupo
* Reembolso de medicamentos - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249214/engenheiro-civil-assistenciatecnica#sthash.7G5WnEWt.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Materiais – Campinas/SP
Código da vaga: v1249288
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Formação: Engenharia de materiais ou mecânica;
Experiência em laboratório
Experiência em ensaios mecânicos

Experiência em Qualidade de Materiais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1249288/engenheiro-de-materiais-campinassp#sthash.fSRM41ly.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção Mecânica - PONTE ROLANTE
Código da vaga: v1228982
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Imprescindível:
• SÓLIDA EXPERIÊNCIA COM MANUTENÇÃO DE PONTE ROLANTE;
• SÓLIDA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM SIDERURGICA;
• Experiência em praticas de manutenção de Aciaria;
• Experiência em práticas de gestão e engenharia de manutenção;
• Domínio de elaboração de planos de manutenção e análise de falhas;
Pré -requisitos:
• Superior completo em Engenharia Mecânica;
• Inglês Avançado;
• Pacote Office Avançado;
Local de trabalho: Rio de Janeiro - RJ
A empresa oferece remuneração compatível com o mercado e atrativo pacote de
benefícios.
Os interessados deverão se candidatar a vaga informando a Pretensão Salarial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228982/engenheiro-demanutencao-mecanica-ponte-rolante#sthash.hIAuHvQb.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Planejamento - Pleno
Código da vaga: v1248924
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
São necessários:
•Superior completo em Engenharia

•Inglês avançado
•Pacote Office / Excel Avançado
•Primavera
•MsProject
•Experiência em planejamento de engenharia, desejável planejamento de obra civil
/ terraplanagem.
Benefícios:
•Vale transporte e alimentação ou refeição; almoço no local;
•Plano de saúde e odontológico;
•Participação no modelo acionário
•Previdência Privada
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248924/engenheiro-deplanejamento-pleno#sthash.tHugZe9a.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico | Engenheiro Elétrico
Código da vaga: v1248161
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Outubro de 2015
Pré-Requisitos:
• Formação superior completa em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção
Mecânica ou Engenharia Elétrica;
• Inglês avançado/ fluente (será testado);
• Pós graduação em Gerenciamento de Projetos, será um diferencial;
• Ótimos conhecimentos do Pacote Office, MS Project/ Primavera, AutoCad, PMI.
• Experiência na área de gestão de contratos de construção (EPC);
• Disponibilidade total para viagens.
Atividades:
• Suporte na avaliação financeira dos projetos a serem construídos pela
Companhia.
• Participação no processo de negociação e equalização técnica das propostas.
• Participação na negociação dos contratos para implantação dos empreendimentos
da Companhia, em sua maioria na modalidade EPC.
• Avaliação dos anexos do contrato, entre eles: Projeto Básico Contratual, proposta
técnica consolidada, cronograma físico executivo, marcos e eventos de pagamento,
subfornecedores nomeados, peças sobressalentes, exclusões e desvio do
fornecimento, entre outros.
• Suporte na elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, contemplando
todas as interfaces (regulatórios, financeiras, legais, tributárias, EPC, Conexão,
Transmissão, entre outros) até o término de comissionamento do empreendimento
e transferência para a área de Operação e Manutenção da Companhia.

• Suporte à Diretoria de Construção na gestão dos contratos de implantação (EPC,
linha de transmissão e conexão), com a verificação do andamento das atividades
frente ao cronograma contratual, eventuais planos de recuperação, interfaces de
fornecimento de montagem, diligencia em fábrica, montagem e comissionamento.
• Manutenção da atualização dos cronogramas executivos dos projetos em fase de
construção.
• Gestão das interfaces dos contratos de implantação com a área de integração da
Vice-presidência de Operação e Manutenção.
• Atividades administrativas como relatórios semanais e mensais.
Regime de contratação:
• CLT.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248161/engenheiro-mecanicoengenheiro-eletrico#sthash.jbEEP0Aj.dpuf
www.vagas.com.br

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

Analista de Projetos Júnior em Fortaleza
Descrição:
Analista de Projetos Júnior
uma
Engenharia
Segmento: gestão prisional
Formação:

Administração, ciências da computação, análise de sistemas, engenharia de
produção ou áreas afins.
Experiência:
Vivência realizando o apoio no gerenciamento de projeto, atendimento a cliente e
elaboração e documentação de projeto.
Conhecimentos:
Melhores práticas em gerenciamento de projetos
Excel
Redação comercial (técnicas de comunicação oral e escrita)
Será um diferencial conhecimento em gestão prisional
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Projetos Industriais em São Paulo
Descrição:
Engenheiro de Projetos Industriais
uma
Engenharia
Segmento: indústria
Formação engenharia civil
Experiência em projetos industriais - indispensável
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gestor de Obras em São Paulo
Descrição:
Gestor de Obras
27
Engenharia
Definir a sequência de execução da obra.
Fazer acompanhamento, monitoramento e controle dos cronogramas físicofinanceiros da obra.
Esclarecer dúvidas de fornecedores e analisar alternativas de materiais e de
execução.

Verificar a necessidade da execução de serviços adicionais, não previstos nas
contratações originais, buscando compensar esses acréscimos com a eliminação ou
a redução de outros serviços contratados. Definir o escopo dos serviços adicionais e
reduções de serviços eventualmente necessários, identificando os fatos que
ocasionaram essas necessidades. Verificar o atendimento ao projeto, cronograma,
métodos de execução e segurança. Prestar atendimento as dúvidas de
interpretação do projeto, substituição de materiais e imprevistos. Liberar os
serviços em função do cumprimento de etapas do cronograma. Elaborar relatório
fotográfico e acompanhamento físico de cada visita.
Experiência em gerenciamento de obras de lojas.
Ensino superior completo em engenharia civil ou arquitetura.
A empresa oferece:
Salário a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Planejamento
Código da vaga: v1249728
Nível hierárquico: Sênior
Local: Telêmaco Borba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
Formação superior em Engenharia Mecânica / Elétrica / ou Automação;
Necessário forte vivência com planejamento de projetos / obras;
Necessário experiência em gestão de comissionamento;
Necessário domínio em MS Project;
Necessário atuação em planta de celulose e papel;
Domínio na área de Secagem;
Atuação em Telêmaco Borba/PR.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249728/engenheiro-deplanejamento#sthash.JXeIhX6z.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE JR.
Código da vaga: v1249824
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015
*Descrição Sumária das Atividades Básicas do Cargo:
Em conjunto com o Coordenador de Segurança e Meio Ambiente, este cargo é
responsável por acompanhar indicadores de eco eficiência e monitoramentos
ambientais gerados pelas diversas áreas com o objetivo de avaliar o desempenho
ambiental da empresa, minimizando possíveis impactos ambientais nas instalações
da empresa e nas áreas de influência. Propor melhorias de processo e
investimentos para eliminação e/ou redução de riscos ambientais e contínua busca
do desenvolvimento sustentável com foco nos temas mudanças climáticas, energia
e recursos não renováveis.
*Requisitos Básicos:
- Grau de Instrução: Ensino Superior Completo em Engenharia Química
- Pós-graduação ou Mestrado em Gestão Ambiental, Desenvolvimento Sustentável
ou temas correlatos.
- Língua Estrangeira: Inglês Fluente
- Experiência comprovada na função
*Conhecimentos Básicos:
- Informática: Pacote Office,
- Norma DZ 56 INEA
- Acompanhamento do controle de avaliação de legislação ambiental
- Monitoramento ambiental
*Conhecimentos Desejáveis:
Sistema de Gestão Ambiental conforme Norma ISO 14001
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança conforme Norma OHSAS 18001.
Sustentabilidade, com foco em mudanças climáticas e energia.
*Características Pessoais:
Relacionamento Interpessoal, Comunicação, Flexibilidade, Proatividade, Iniciativa,
Influência e Gestão de Equipes.
*Condições de Trabalho:
Segunda à Sexta de 07h30 às 16h30 com 1h de intervalo.
*A Empresa Oferece:
Previdência Privada
Seguro de Vida em Grupo
Participação nos Resultados
Seguro Saúde
Plano odontológico
Transporte (Fretado)
Refeitório no Local de Trabalho
Programa de Qualidade de Vida
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249824/engenheiro-de-meioambiente-jr#sthash.52i7do48.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrônomo
Código da vaga: v1250489
Nível hierárquico: Técnico
Local: Piauí / BR
Quantidade de vagas: duas
Atuar como responsável técnico pelo plantio e colheita de soja, milho e algodão.
Responder pelas operações e pelos processos técnicos que ocorrem na lavoura,
acompanhando o dia a dia dos trabalhos. Responder pelos resultados dos
levantamentos em lavoura relacionados a índice de infestação de pragas diversas e
seus tipos e localização nos talhões onde se encontram as pragas. Acompanhar os
trabalhos de adubação e correção de solo, assim como o processo de plantio e
colheita.
Experiência no cultivo de algodão (imprescindível). Experiência no cultivo de soja
(imprescindível). Experiência no cultivo de milho (desejado).
Ensino Superior completo. Desejável Pós-graduação.
Possuir registro CREA.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250489/engenheiroagronomo#sthash.hj1Yg6x5.dpuf
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Civil - Assistência Técnica/Manutenção
Código da vaga: v1252592
Nível hierárquico: Sênior
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Formação superior completa em Engenharia Civil;
- Sólida experiência na área de atendimento e assistência técnica/manutenção
predial na construção civil (indispensável);
- Domínio de informática (Excel avançado);
- Disponibilidade para viagens.
Resumo de atividades:
- Coordenar a equipe de assistência técnica;
- Responder às metas de atendimento ao cliente;
- Realizar o acompanhamento, supervisão e coordenação dos serviços de
atendimento de assistência técnica;
- Coordenar o trabalho de recebimento da obra antes do cliente final e mapear
itens para melhora da qualidade dos nossos produtos;
- Analisar e criticar as pesquisas de produtos junto aos clientes, visando subsidiar
ações dentro do sistema de qualidade da Empresa.
- Demais atividades ligadas à área.

• Salário compatível com o mercado + benefícios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252592/engenheiro-civilassistencia-tecnica-manutencao#sthash.qLH8gS22.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE ENGENHARIA
Código da vaga: v1250149
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Outubro de 2015
A posição de Supervisor da área de Engenharia abrange a supervisão de atividades
de montagem e testes de protótipos, gestão de confiabilidade do ciclo de vida do
produto, aquisição e fabricação de protótipos.
Esta atividade tem como objetivo melhorar a qualidade dos novos
desenvolvimentos de produtos, reduzir o tempo de lançamento e aumentar a
competitividade.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Supervisionar atividades de montagem e testes de protótipos, gestão de
confiabilidade do ciclo de vida do produto, aquisição e fabricação de protótipos.
Responsável pela área de Engenharia Experimental dos Equipamentos de Cana-DeAçúcar;
Assegurar a realização dos planos de Lançamento de Produtos visando alto nível de
qualidade, com menor custo e tempo.
Supervisionar a interface técnica entre os grupos de modo a garantir a
compatibilidade, a integridade global do produto durante as fases do projeto;
Controle de orçamento para aquisição e fabricação na área;
Planejamento de aquisição de peças, montagem, e testes de protótipos.
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS:
Sólido conhecimento em identificação de causa raiz, gestão de confiabilidade de
produto;
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos e Rotina de Processos de Engenharia
do Produto;
Conhecimento em projeto de sistemas mecânicos, funcionamento de componentes
eletro-hidráulicos, sistemas de transmissão de força e precisão;
Conhecimento do fluxo de desenvolvimento da indústria automotiva e agrícola
(cana-de-açúcar) e desenvolvimento de produtos;
Ter familiaridade em Especificação Técnica de Módulos e Componentes Mecânicos;
Ter familiaridade com Laboratório de Engenharia e equipamentos de diagnósticos,
testes experimentais;
Desejável conhecimento em agricultura de precisão;
Posição requer fortes habilidades analíticas e de gestão;

Experiência anterior em mercados no segmento agrícola, automotivo, mecânica,
mecatrônica, automatização.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
Ensino Superior Completo em Engenharia (Mecânica, Mecatrônica, Produção);
Desejável Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos/ Administração/ Gestão de
Pessoas;
Conhecimento em desenvolvimento de produtos; lançamento de novos produtos;
gerenciamento de projetos;
Conhecimento do fluxo de desenvolvimento da indústria automotiva e agrícola
(cana-de-açúcar) é desejável;
Inglês fluente;
Pacote Office Intermediário;
Atuação com ERP;
Conhecimento em SOFTWARE de modelamento (CAD) e projeto.
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:
Gestão de processos, orçamentos, projetos;
Gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento, transição e sucessão;
Forte habilidade para resolução de problemas;
Relacionamento interpessoal assertivo;
Habilidade de comunicação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250149/supervisor-deengenharia#sthash.8dlM0V7v.dpuf
www.vagas.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 uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: SERRADOR
Requisitos: vaga de SERRADOR de mármores requer experiencia no ramo e com
referencias anteriores.
Salário: a combinar
Benefícios: - Remuneração: Fixo + vale Transporte + CESTA BÁSICA
Observações: A empresa MARMORARIA NOVA ESPERANÇA contrata para Campinas
e Região: ** SERRADOR ! - Segunda à SEXTA , + 1 hora de intervalo diário
(refeição) e 30 minutos para café da tarde . - Remuneração: Fixo + vale
Transporte+ cesta básica - Perfil: Homens , com experiência se possível com
referencias anteriores .

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VANDA para o email marmoraria-novaesperanca@hotmail.com com a sigla serrador no campo
assunto até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de SERRADOR no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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

Auxiliar de Mistura (Indústria Alimentícia)
Código da vaga: v1234840
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
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 duas ou três 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

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

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

SOLDADOR / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: - Consultar desenhos e especificações; - Preparar peças para
soldagem, verificando visualmente condições da peça, chanfrando-as, aplicando
removedores para retirada de óleos e graxas, aquecendo previamente a peça com
maçarico;
Requisitos: seis meses de experiência
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte fretado, Unimed, Convênio Odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento.recrutamentovagas@gmail.com com a sigla no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Soldador no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CONTROLE DA QUALIDADE / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Farmacêutica, líder no segmento que atua está com uma vaga(s) em
aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Necessário experiência anterior na área de microbiologia, com
contagem microbiológica, pesquisa de patógenos, com análise de água,
monitoramento ambiental, preparação de meios de cultura, teste de esterilidade,
doseamento microbiológico. Diferencial: Conhecimento com teste de eficácia de
conservantes e validação de métodos microbiológicos.
Requisitos: Superior Completo em Farmácia, Biomedicina ou Biologia. Experiência
anterior na função em indústria do segmento farmacêutico.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Fretado ou Vale Transporte,
Refeitório no local, Vale Alimentação, PLR, seguro de vida em grupo, política de
medicamentos, entre outros.
Observações: Possuir disponibilidade para atuar em Escalas e Turnos.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alexandra para o
e-mail selecao@ems.com.br com a sigla CQ no campo assunto até o dia
05/11/2015.
Veja outras vagas de Analista Controle da Qualidade no Emprega Campinas. São
100% grátis!

FUNILEIRO / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Empresa de Grande Porte está com quatro vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: REPAROS NOS VEÍCULOS DA FROTA.
Requisitos: BONS CONHECIMENTOS COM FUNILARIA DE AUTOS, PREFERÊNCIA
QUE POSSUA CONHECIMENTOS COM FIBRA, SOLDAS.ETC..(FUNILARIA DE
CAMINHÃO, ÔNIBUS) Experiência na função. Disponibilidade de horário.
Salário: a combinar
Benefícios: VR R$ 408,00 + Cesta Básica Familiar + Convênio Médico + VT (Crachá
da Empresa).
Observações: Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/C RH para o email oportunidade.vagas15@gmail.com com a sigla Funileiro no campo assunto até
o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de Funileiro n o Emprega Campinas. São 100% grátis!

GERENTE DE QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria nacional de grande porte do segmento alimentício localizada na região de
Araraquara/SP está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Desenvolver, implementar e manter programas, procedimentos
e padrões de qualidade nos processos e produtos.
Requisitos: Atuação em indústria alimentícia ou farmacêutica; Sólida experiência
como Gerente de Qualidade, atuando com controle e implementação de programas
da qualidade. Graduação em Química, Engenharia Química ou Alimentos. Normas
do MAPA, de Condução Higiene e Segurança Alimentarem. Treinamentos em BPF,
HACCP, Normas de Gestão da Qualidade e normatização ISO 9001 e ISO 22000.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Disponibilidade para atuar na região de Araraquara/SP Currículos fora
do perfil será desconsiderada.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daiane Gualtieri
para o e-mail daiane@mikinev.com.br com a sigla QUAL no campo assunto até o
dia 25/10/2015.
Veja outras vagas de Gerente de Qualidade no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Operador de Caldeira
Código da vaga: v1248969
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 04 de Novembro de 2015
Curso de Caldeira.
Necessário experiência anterior na função.
Conhecimento com equipamentos de utilidades (osmose reversa) e equipamentos
de central de água gelada (chiller com resfriamento agua e a ar).
Indústria Farmacêutica de grande porte localizada em Itapevi, contrata Operador
de Caldeiras I.
Realizará os procedimentos de segurança em operação de caldeira, realizando
acompanhamento e monitoramento constante dos equipamentos na sala de
controle, realizar inspeção e manutenção em purgadores de vapor, realizar
substituição de juntas e válvulas em linhas de vapor, analise e controle da
qualidade da água de entrada para alimentação das caldeiras e dosagem dos
devidos produtos química para tratamento da água, visando garantir a geração de
vapor para os processos diretos e indiretos de fabricação. Avalie a descrição - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248969/operador-decaldeira#sthash.B8HXMxTy.dpuf
www.vagas.com.br

ANAL. CONTROLE QUALIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 10 VAGA(S)
Indústria Farmacêutica está com 10 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Superior completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química.
Experiência de quatro anos em indústria farmacêutica ou química. Experiência com

análises de bancada, análises físico-químicas, análise de matéria-prima, produto
acabado, produto em processo e material de embalagem, experiência no manuseio
de equipamentos de cromatografia líquida (HPLC), espectrofotômetro, Karl Fischer.
Desejável experiência com cromatografia gasosa (CG), preparação de amostras,
preparação de amostras e interpretação de resultados. Conhecimento em B.P.F. e
B.P.L.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica + Assistência Odontológica + Seguro de vida +
Fretado/VT + Cesta básica + Vale Alimentação + Política de medicamentos + Cesta
de Natal
Observações: Disponibilidade de horário - Turnos fixos VAGA EFETIVA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carmen Ferreira
para o e-mail carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla CONT/QUAL no campo
assunto até o dia 20/10/2015.
Veja outras vagas de Anal. Controle Qualidade no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SERRALHEIRO
PERGUNTA:
Há quanto você trabalha com interpretação de desenho de serralheria ?
PERFIL:
Estamos selecionando Serralheiro de Ferro com experiência comprovada em CTPS.
Ensino fundamental
Vivência em interpretação de desenhos.
Desejável que saiba desenhar.
Disponibilidade para horas extras e trabalho externo.
Local de trabalho: Zona Norte
Salário R$ 1889,45 + VR/VA R$ 10,00/ dia e VT.
Horário de Trabalho de 2ª a 5ª de 07h30min as 17h30min e 6ª feira até 16 h.
Local: Rio De Janeiro/RJ
Os interessados DENTRO do PERFIL, poderão se candidatar enviando o currículo,
NO CORPO do EMAIL para recesel1@agencia-brasil.com. Por favor, mencionar no
campo assunto: SERRALHEIRO DE FERRO.
POR FAVOR , fique atento a sua caixa de email, pois os contato serão realizados via
email

Auxiliar de Produção
Vagas: 08 vagas.
Função: Auxiliar de Produção
Salário: R$ 1.100,00
Alimentação: No Local
Vale Transporte
Dias de trabalho: seg. a sex , com eventuais sábados.
Sexo: indiferente
Idade: preferencial 18 a 50 anos.
Horário de trabalho: 07h00min às 16h30minh
Enviar currículo para ongempregar@gmail.com colocando no campo assunto
produção

CORTADOR (A) TEXTIL / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
VESTUARIO. está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Cortador (a) de tecidos para confecção, trabalhar com máquina
de corte de faca e de disco. Experiência para cortar tecidos de malha e tecidos
planos.
Requisitos: Experiencia na função. Ensino medio.
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte/ refeição/ odontológico/ seguro vida.
Observações: REGIME CLT. HORARIO: 08h00min AS 18;00 SEGUNDA A SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh207.selecao@r7.com com a sigla CORDADEIRA no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de CORTADOR (A) TEXTIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX. DE QUALIDADE - FEM / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE USINAGEM está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Análise e aprovação de certificados de qualidade de materiais,
inspeção, aprovação de itens de fornecedores, elaboração e apresentação de livros
de dados (data books), controle de equipamentos de medição e controle da
periocidade de calibração
Requisitos: Segundo Grau completo, cursos específicos área de qualidade.

Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA, REFEIÇÃO NO LOCAL
Observações: Informar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rose para o e-mail
rhusinagem@hotmail.com com a sigla Aux. Qual. no campo assunto até o dia
31/10/2015.
Veja outras vagas de AUX. DE QUALIDADE - FEM no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de esquadrias de PVC está com uma vaga(s) em aberto para
VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Acompanhar processo produtivo e expedição garantindo a
qualidade do produto. Zelar pela organização do setor e segurança dos
colaboradores.
Requisitos: O candidato deverá ter bons conhecimentos no processo de montagem
de esquadrias de PVC ou alumínio. No mínimo três anos de experiência. Leitura e
interpretação de desenhos.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Encaminhar currículo no corpo do e-mail com pretensão salarial, só
será aceitos currículos de candidatos com experiência comprovada em carteira de
trabalho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tati para o e-mail
rhpvcvaga@yahoo.com.br com a sigla ENCPROD no campo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de Encarregado de Produção no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO/ MONTADOR / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de esquadrias de PVC está com uma vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar o processo de montagem de esquadrias, garantindo a
qualidade do produto.
Requisitos: Candidatos com conhecimento na montagem de esquadrias de PVC ou
Alumínio para início imediato.

Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Convênio médico, vale refeição e vale transporte.
Observações: Serão aceitos somente candidatos do sexo masculino que residam na
cidade de Valinhos/vinhedo. leitura e interpretação de desenhos serão um
diferencial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tati para o e-mail
rhpvcvaga@yahoo.com.br com a sigla PROD no campo assunto até o dia
25/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Produção/ Montador no Emprega Campinas. São
100% grátis!

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

Líder de Produção em Betim
Descrição:
Líder de Produção
uma
Indústria
Segmento: Automotivo
Salário: R$ 2.864,40
Benefícios: Convênio Médico e Odontológico / Previdência Privada / Vale
alimentação 250,00 / Refeição na empresa / Vale transporte / Seguro de Vida.
Atividades: Gestão de pessoas na área produtiva.
Experiência: Necessária experiência anterior na função em indústria automotiva.
Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacionasl.com.br

Supervisor de Produção Farmacêutica
Código da vaga:v1230405
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Outubro de 2015
- Supervisionar área de pesagem, fabricação e embalagem de sólidos e injetáveis.
- Conhecimento de Legislação Farmacêutica - Normas ANVISA.
- Experiência com injetáveis.
- Conhecimento das atividades na área de produção e rotinas inerentes ao setor.
- Experiência em Indústria Farmacêutica.
- Disponibilidade de horário.
- Inglês Fluente.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1230405/supervisor-deproducao-farmaceutica#sthash.N1SUjUkq.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Produção
Código da vaga: v1252656
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itu / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Novembro de 2015
2º grau completo.
ATIVIDADES
Atuar na operação de máquinas operatrizes, abastecendo a linha de produção e
controlando a fabricação de peças.
Vivência profissional em Indústrias Automobilística na área de Produção.
CONHECIMENTOS
Desejável curso de leitura e interpretação de desenhos.
INFORMAÇÕES
Empresa Multinacional localizada em Itu/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252656/operador-deproducao#sthash.Om0emOK4.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Industrial - Indústria Têxtil local: RJ
Código da vaga: v1250779
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
O profissional será responsável pelo Planejamento, Organização e Gerenciamento
das atividades de produção, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos,
visando assegurar o cumprimento dos objetivos da empresa na Área Comercial.
É indispensável experiencia no Gerenciamento de Produção em Indústria do Ramo
Têxtil. Formação superior completa compatível com a área de atuação,
preferencialmente em Engenharia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250779/gerente-industrialindustria-textil-local-rj#sthash.n98r0Teh.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Têxtil
Código da vaga: v1249736
Nível hierárquico: Técnico
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Novembro de 2015

Candidatos com experiência em manutenção mecânica de indústria têxtil.
Formação técnica em mecânica ou cursos relacionados a área.
Será um diferencial ter trabalhado com manutenção de teares.
Benefícios + salário
Residir em America ou região.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1249736/mecanicotextil#sthash.fawsSa3F.dpuf
www.vagas.com.br

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
V1252105
Gestor Administrativo
Financeiro
aberta em 9/10 - 1
posição

V1251696
Pedagoga
aberta em 9/10 - 1
posição

Empresa

Descrição sucinta

ETCO INSTITUTO
BRASILEIRO DE
ÉTICA
CONCORRENCIAL
(São
Paulo/SP/BR)

Missão do Cargo:
Desempenhar, com
mínima supervisão,
atividades de alta
complexidade
relacionadas aos
seguintes processos:
crédito e cobrança,
contas a pagar,...

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

Sensibilizações e
orientações
relacionadas à inclusão
de pessoas com

deficiência visual nas
escolas e unidades de
ensino onde os
atendidos...
V1249617
Assistente de
Elaboração de Projetos
Sociais

V1188416
Captador de Recursos
Pleno - Marketing
Relacionado à Causa
aberta em 5/10 - 1
posição

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior
completa em Ciências
Humanas;
Conhecimento e
vivência em
elaboração de projetos
sociais e incentivados
(BID, Banco Mundial,
Comunidade...).

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

Mapear oportunidades
de captação de
recursos com
empresas e
organizações.
Elaborar propostas de
parceria para serem
apresentadas a
empresas. Prospectar
novos parceiros...

V1247244
OFICIAL DE
RELACIONAMENTO COM
OXFAM
DOADORES
(São
aberta em 30/9 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

Objetivo do Cargo O
(A) Oficial de
Relacionamento com
Doadores terá o
desafio de engajar os
futuros doadores da
Oxfam Brasil,
mantendo-os...

V1247143
OFICIAL DE AQUISIÇÃO
DE DOADORES
OXFAM
aberta em 30/9 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Subordinado a:
Gerente de
Mobilização e
Captação de recursos
Funcionários
subordinados a esse
cargo: não há Área:
Mobilização e...

V1247043
Coordenador de
Projetos | Fundação
André e Lucia Maggi
aberta em 30/9 - 1
posição

Atribuições: Responsável pela
Gestão dos Projetos e
Fundação André Programas sociais da
e Lucia Maggi
Fundação André e
(Cuiabá/MT/BR) Lúcia Maggi; Assegurar o
desempenho social,
administrativo,...

V1246486
Analista de MIS -

Visão Mundial
(São

Finalidade da Posição
Contribuir com a

Gerenciamento de
Informações
aberta em 29/9 - 1
posição

V1244866
Assistente
Administrativo Responsabilidade
Social
aberta em 24/9 - 1
posição
V1243846
Gerente de Programas,
Incidência e
Campanhas
aberta em 23/9 - 1
posição.

V1242766
ESTÁGIO EM
RESPONSABILIDADE
SOCIAL (SP)
aberta em 21/9 - 1
posição

Paulo/SP/BR)

gerência de
relacionamento, na
mensuração de
resultados, controle de
mailing,
segmentações, etapas
da régua de...

Eurofarma
Laboratórios
(São
Paulo/SP/BR)

Será responsável por
toda a rotina de
administrativa da
área, contato com
fornecedores,
organizações sociais,
logística de programas
sociais voltados...

OXFAM
(São
Paulo/SP/BR)

OBJETIVO DE O
CARGO Liderar,
desenvolver e
programar uma
estratégia de
programas, incidência
e campanhas para a
Oxfam Brasil,
gerenciando uma...

SERES
(São
Paulo/SP/BR)

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

V1236472
Captador de Recursos Manpower
Externo
Staffing
aberta em 8/9
(São Paulo/BR)

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

OPERACIONAL
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
MPR-MONTAGENS está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

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

MONTADOR / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Manutenção Predial está com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Montagem de estruturas
Requisitos: Interpretar desenho (noção de medidas em milímetros, polegadas e uso
do compasso) Esquadrejamento de quadro, experiência em corte: policorte e
lixadeira. Desejável experiência com trabalho em altura.
Salário: a combinar
Benefícios: CLT ou MEI Vale Refeição/ Vale transporte
Observações: 07h30min as 17h15min 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. São 100% grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE -BARUERI / BARUERI / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de assistência técnica, segmento eletrônico. está
com duas vaga(s) em aberto para BARUERI / SP.
Responsabilidades: Desenvolver e implantar programas e sistemas de gestão da
qualidade. Aplicar e executar processos e normas da qualidade, Six Sigma, 5S,
Ishikawa, PDCA, Kaizen, 5W2H. Ser responsável pela implementação e
monitoramento de ações corretivas para solução das irregularidades constatadas

nos processos através de análise de causa raiz. Apresentar resultados para
gerência e clientes, repara de multiplataformas, testes ICT, FCT, OBA, inspeção

visual de placas eletrônicas, acabamento do produto, partes plásticas e metálicas,
inspeção qualidade.
Requisitos: Experiência de duas anos no segmento de tecnologia de reparo e
manutenção de aparelhos eletrônicos (notebook, tablet, celular, impressora e
outros). Inglês fluente e Excel avançado. Ensino Superior completo ou cursando em
Engenharia Elétrica / Eletrônica, mecatrônica, produção, Gestão de Qualidade ou
áreas correlatas.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Estacionamento, Restaurante na empresa, Seguro de vida em
grupo, Vale-transporte.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta,
das 8h às 17h. Idiomas: Inglês - Avançado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Suiane para o email Suiane_daSilva@servms.com com a sigla EPCAAQ no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade -Barueri no Emprega Campinas. São
100% grátis!

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

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

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

ANALISTA DE LOGÍSTICA / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional em Parceria com Adecco Vaga TEMPORÁRIA de 03 a 06 meses. está
com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Responsável pela área logística da unidade da empresa.
Atuando com logística reversa, acompanhamento de pedidos desde entrada até
entrega. Responsável pelos custos logísticos, acompanhamento da qualidade dos
produtos, rotinas administrativas da função, pertinentes à área logística.
Requisitos: Necessário conhecimento de operações logísticas, logística reversa,
qualidade de produto, acompanhamento de pedidos deste entrada até entrega no
cliente. Necessário DOMÍNIO DE EXCEL Necessário inglês básico Necessário Ensino
Superior Completo
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição.
Observações: VAGA TEMPORÁRIA DE 03 A 06 MESES. Necessário obter Ensino
Superior Completo Experiência na área logística Horário comercial de trabalho
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Julia para o e-mail
julia.batistote@adecco.com com a sigla Analista Logística no campo assunto até o
dia 25/10/2015.
Veja outras vagas de Analista de Logística no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ELETRICISTA DE ENERGIA / CAMPINAS - PIRACICABA - AMERICANA / 10
VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS - Em parceria de empresa de grande porte
procura Eletricista de Energia - Linha Morta Alta Tensão. está com 10 vaga(s) em
aberto para Campinas - Piracicaba - Americana.
Responsabilidades: Atuará com a construção de redes de distribuição de energia e
manutenção aérea nas ruas, com troca de estruturas e implantação de postes;
Operação de equipamentos como guindauto, cesta área e entre outras atividades.
O trabalho é realizado em equipes de 2 a 3 eletricistas, em altura nos postes e

exposto às condições ambientes, em rede desenergizada (desligada) de alta
tensão.

Requisitos: Indispensável: Experiência mínima de 01 ano na área de construção de
rede de distribuição de energia elétrica, na rede morta ou desenergizada de alta
tensão; conhecer o padrão de construção de energia e manutenção da CPFL,
operação de equipamentos, como guindauto, muque, cesta aérea. Cursos: NR 10 e
Alta Tensão Potencialização. Ensino médio. Desejável: CNH C, D, E.
Salário: R$ 1.960,00
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev, Plano
de Participação dos Lucros, Cartão de VR ou VA de R$ 240.00 (escolher ou dividir)
+ Café da manhã, + Marmita para almoço, Seguro de Vida e VT.
Observações: Escala de Trabalho 6X3 das 07h30 ás 17h18, considerando finais de
semana e feriados, com isso o candidato precisa ter disponibilidade de horário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Eletri. de Energia no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Eletricista de Energia no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ELETRICISTA DE ENERGIA / CAMPINAS - PIRACICABA - AMERICANA / 10
VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS - Em parceria de empresa de grande porte
procura Eletricista de Energia - Linha Morta Alta Tensão. está com 10 vaga(s) em
aberto para Campinas - Piracicaba - Americana.
Responsabilidades: Atuará com a construção de redes de distribuição de energia e
manutenção aérea nas ruas, com troca de estruturas e implantação de postes;
Operação de equipamentos como guindauto, cesta área e entre outras atividades.
O trabalho é realizado em equipes de 2 a 3 eletricistas, em altura nos postes e
exposto às condições ambientes, em rede desenergizada (desligada) de alta
tensão.
Requisitos: Indispensável: Experiência mínima de 01 ano na área de construção de
rede de distribuição de energia elétrica, na rede morta ou desenergizada de alta
tensão; conhecer o padrão de construção de energia e manutenção da CPFL,
operação de equipamentos, como guindauto, muque, cesta aérea. Cursos: NR 10 e
Alta Tensão Potencialização. Ensino médio. Desejável: CNH C, D, E
Salário: R$ 1.509,18
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev, Plano
de Participação dos Lucros, Cartão de VR ou VA de R$ 240.00 (escolher ou dividir)
+ Café da manhã, + Marmita para almoço, Seguro de Vida e VT.

Observações: Escala de Trabalho 6X3 das 07h30 ás 17h18, considerando finais de
semana e feriados, com isso o candidato precisa ter disponibilidade de horário.
Salário R$1.509,18 + 30% de periculosidade = R$ 1.961,93

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Eletri. de Energia no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Eletricista de Energia no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Administrador (a) de Arquivo
Código da vaga: k3868-4
Ramo da empresa: Educação - Cursos Pré-vestibulares
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CDcR

Técnico (a) em Operação e Manutenção de Equipamentos
Código da vaga: k2476-109
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Joaçaba/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Lp4oD3

Mecânico (a) de Manutenção de Ar-Condicionado

Código da vaga: k2476-110
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Lages/SC

Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CG8i

Técnico - Refrigeração
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Experiência de uma ano em carteira
Perfil:
Ensino médio completo
Requisitos:
Ser maior de 18 anos
Curso técnico em elétrica, hidráulica e/ou refrigeração
Nr10
Horário de trabalho: 15h00min h às 23h20min h (necessário disponibilidade para
atuar em outros horários quando necessário)
Escala de trabalho: 6x1
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 286,00 + 30% de periculosidade;
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cesta básica + convênio com instituições de ensino;
Chances de crescimento na empresa.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/tecnicorefrigeracao-218175.aspx

SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS

EMPRESA CLIENTE CONTRATA PARA SEU QUADRO - SUPERVISOR DE SERVICOS
GERAIS
Supervisão de equipes de Manutenção Predial, Limpeza
Desejável habilidades em pequenos reparos, pintura, hidráulica e elétrica
Desejável habilidades com utilização do Excel (geração de relatórios)

Atuam na compra, distribuição e controle de materiais e produtos de limpeza
disponibilizados para os funcionários em suas tarefas. Passa as orientações, treina
e acompanha a execução dos serviços.
Controle do caixinha da Manutenção, controle dos Contratos de Prestação de
Serviços
A empresa Oferece : Salario compatível com mercado e Benefícios
Para maiores informações de a vaga enviar currículo para
palessandra@rocketmail.com

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. / SALTO - PIRACICABA / 3 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS - Em parceria de empresa de grande porte
procura Técnico de Planejamento. está com três vaga(s) em aberto para Salto Piracicaba.
Responsabilidades: Atuará no planejamento de obras/construção de redes de
distribuição de energia elétrica, no que se refere á: tipo e quantidade de veículos
utilizados em cada obra e quantidade de pessoas necessárias, prazos, programação
como dia da semana e melhor horário, para execução da obra. Todos os
procedimentos são realizados via sistema SAP e sistema desenvolvido pela
empresa.
Requisitos: Experiência anterior na área, de preferência que já venha do mesmo
mercado com conhecimento técnico do negócio; Técnico em Eletrotécnica ou
Eletrônica ou similar. Ensino Médio completo (desejável); Organização, capacidade
de análise, visão generalista da área. Desejável conhecimento do SAP. Desejável
CNH Categoria C, D ou E.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev, Plano
de Participação dos Lucros, Cartão de VR ou VA de R$ 240.00 (escolher ou dividir)
+ Café da manhã, + Marmita para almoço, Seguro de Vida e VT.
Observações: Obrigatório Enviar Pretensão Salarial. Horário de trabalho: De
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h18 - deverá possuir flexibilidade para
eventuais trabalhos aos finais de semana. Desejável categoria C, D ou E.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Técnico Planejamento no campo
assunto até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Técnico de Planejamento. no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ELETRICISTA DE ENERGIA / CAMPINAS - PIRACICABA / 10 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS - Em parceria de empresa de grande porte
procura Eletricista de Energia - Linha Morta Alta Tensão. está com 10 vaga(s) em
aberto para Campinas - Piracicaba.
Responsabilidades: Atuará com a construção de redes de distribuição de energia e
manutenção aérea nas ruas, com troca de estruturas e implantação de postes;
Operação de equipamentos como guindauto, cesta área e entre outras atividades.
O trabalho é realizado em equipes de 2 a 3 eletricistas, em altura nos postes e
exposto às condições ambientes, em rede desenergizada (desligada) de alta
tensão.
Requisitos: Indispensável: Experiência mínima de 01 ano na área de construção de
rede de distribuição de energia elétrica, na rede morta ou desenergizada de alta
tensão; conhecer o padrão de construção de energia e manutenção da CPFL,
operação de equipamentos, como guindauto, muque, cesta aérea. Cursos: NR 10 e
Alta Tensão Potencialização. Ensino médio. Desejável: CNH C, D, E.
Salário: R$ 1.509,18
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev, Plano
de Participação dos Lucros, Cartão de VR ou VA de R$ 240.00 (escolher ou dividir)
+ Café da manhã, + Marmita para almoço, Seguro de Vida e VT.
Observações: Escala de Trabalho 6X3 das 07h30 ás 17h18, considerando finais de
semana e feriados, com isso o candidato precisa ter disponibilidade de horário.
Vagas para as cidades: Campinas - Piracicaba – Americana – Marília – São José do
Rio Pardo – Jundiaí – Jaguariúna.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Eletri. de Energia no campo assunto
até o dia 30/10/2015.
Veja outras vagas de Eletricista de Energia no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Técnico (a) em Refrigeração
Código da vaga: k1669-1697
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Guabiruba/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3x5E

Motorista
Código da vaga: k1899-7
Ramo da empresa: Transporte de Cargas
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3uH3

Marceneiro (a)
Código da vaga: k2121-858
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 07/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3uH4

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Quinta-feira, oito de Outubro de 2015 17h38min Marcarmos como não lida
De:
"Emprega Campinas vagas2@portalemprega.com.br [emprega_campinas]"
<emprega_campinas@yahoogrupos.com.br>
Para:

"Emprega Campinas" <emprega_campinas@yahoogrupos.com.br>
Cabeçalhos completos Visualização para impressão
Para proteger sua privacidade, o Yahoo Mail bloqueou imagens remotas nesta
mensagem. Exibir imagens
Assistência técnica Gellux está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Experiencia em carga de gás , troca de motor , geladeira e
maquina de lavar comprovada .
Requisitos: Técnico especializado em assistência de geladeira , freezer , maquina
de lavar e câmara fria.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte
Observações: Horário de segunda a sexta das 08h00min as 18h00min e de sábado
das 08h00min ao 12h00min, com carteira de motorista para visitas de clientes em
campinas e região
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Katia Miorin para
o e-mail gellux527@gmail.com com a sigla Técnico no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de Técnico de Refrigeração no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SAÚDE

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
Ofereceram:
• 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, contibuindo 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 completa;
• 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-saude-seguranca-e-meioambiente#sthash.5dUcpnuQ.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 / HORTOLÂNDIA / SP / 30 VAGA(S)
Empresa no segmento de home care está com 30 vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Assistência de enfermagem ao paciente internado em domicílio.
Plantões assistenciais 12x36 diurno ou noturno.
Requisitos: Profissional com COREN 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 ENF no campo assunto até o dia
29/10/2015.
Veja outras vagas de TÉCNICO EM ENFERMAGEM no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

FARMACEUTICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora Rodoviária Aduaneira está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Candidatos preferencialmente residentes em Campinas e
região - Irá trabalhar quatro dias em Campinas e uma dia em Guarulhos, sendo 4
horas diárias de segunda à sexta, horário à ser combinado. - Forma de

contratação: Contrato Pessoa Física - Experiência em transportadora por pelo
menos dois anos - CRF Ativo - Início imediato
Requisitos: -Ter vivência com licenças da ANVISA, licenças do Exército e Polícia
Civil para produtos controlados. - Transportes de medicamentos e cargas
refrigeradas. - Controle de temperaturas e calibração de equipamentos. - Relatórios
periódicos de MAPAS. - Acompanhamento de pedidos/cargas de clientes com

produtos controlados. - Acompanhamento de limpeza dos caminhões refrigerados. Aplicação de Boas Práticas para o transporte.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Juliana para o email rh.juliana@westcargo.com.br com a sigla Farma no campo assunto até o dia
20/10/2015.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

FARMACÊUTICO(A) SUBSTITUTO(A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NEOFÓRMULA COM QUASE 20 ANOS DE ATUAÇÃO NA
CIDADE DE CAMPINAS E cinco LOJAS. está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - CONFERÊNCIA DE PEDIDOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS; CONFERÊNCIA DE RECEITAS MÉDICAS; - CONTATO COM MÉDICOS POR TELEFONE;
- COORDENAÇÃO DE EQUIPE; - ORGANIZAÇÃO DE LABORATÓRIO.
Requisitos: - FORMAÇÃO SUPERIOR EM FARMÁCIA; - CRF LIBERADO PARA
ASSUMIR RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMO SUBSTITUTO (A); - EXPERIÊNCIA
ANTERIOR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, MESMO COMO AUXILIAR DE
LABORATÓRIO OU TÉCNICO EM MANIPULAÇÃO.
Salário: a combinar
Benefícios: - VALE TRANSPORTE; - BONIFICAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO (METAS); CESTA BÁSICA; - SEGURO DE VIDA; - CONVÊNIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
COM VALORES MENORES; - 1 FOLGA AOS SÁBADOS POR MÊS.
Observações: - EMPRESA PAGA um VALE TRANSPORTE (R$ 7,00). NECESSÁRIO
MORAR NA CIDADE DE CAMPINAS. - 2ª À SÁBADO. - VAGA EFETIVA (CLT). HORÁRIO COMERCIAL. - ATENÇÃO: A EXÉRIÊNCIA ANTERIOR PODE SER COMO
AUXILIAR DE LABORATÓRIO OU TÉCNICO EM MANIPULAÇÃO, PRECISA CONHECER
A DINÂMICA DA MANIPULAÇÃO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de FABIANA PITON
para o e-mail RHNEO@NEOFORMULA.COM.BR com a sigla FARMA OUT/15 no
campo assunto até o dia 31/10/2015.

Veja outras vagas de FARMACÊUTICO(A) SUBSTITUTO(A) no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

AUXILIAR DE DENTISTA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Consultório odontológico está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Auxilio a ortodontista, atendimento telefônico, esterilização de
materiais
Requisitos: Auxiliar de dentista, preferência com curso de ASB
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Cesta básica
Observações: Residir em Valinhos, Vinhedo ou Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Clinica para o email clinicacontrata1@yahoo.com.br com a sigla ASB no campo assunto até o dia
31/10/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Dentista no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: campo grande
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14h40min h às 22h00min h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00
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-215166.aspx

FISIOTERAPEUTA HOME CARE
Empresa de grande porte no segmento da saúde recruta: Fisioterapeuta para
trabalhar em unidade própria de Home Care
Pré-requisitos:

• Ensino Superior completo em Fisioterapia
• Disponibilidade para atuar na Baixada Fluminense
• Disponibilidade para atuar 30h/semana durante o dia
• Desejável experiência anterior em Terapia Intensiva e/ou Home Care
• Desejável conhecimento em fisioterapia respiratória
Resumo das atividades:
• Atendimento de fisioterapia de pacientes em regime de internação domiciliar
• Supervisão dos fisioterapeutas terceirizados que realizam atendimento dos
pacientes em regime de internação domiciliar
Carga horária: 30h/semana / 150h/mês
Local de trabalho: Baixada Fluminense
A empresa oferece: Salário de mercado + Vale Refeição + Vale Alimentação + Vale
Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica
Os interessados deverão encaminhar o CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL para
amilhomecare@yahoo.com.br com o assunto "FISIOTERAPEUTA HOME CARE
BAIXADA".

COORDENADORA OPERACIONAL DE ENFERMAGEM - VAGA EFETIVA – RJ.
PERFIL NECESSÁRIO:- Superior COMPLETO – Enfermagem;
- Coren ativo;
- Experiência de 01 ano na saúde e na função de liderança em carteira;
- Noções de leis trabalhistas;
- Desejável ter atuado em serviço de Endoscopia;
- Domínio do Pacote Office (word, Excel, power point).
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Coordenará a equipe de técnicas de enfermagem, auxiliares de serviços gerais e
uma motorista;
- Apresentação de resultados;
- Responsável também por:·
Escala de trabalho dos funcionários e rota do motorista;·
Cumprimento e padronização de normas técnicas, administrativas e legais;·
Ministrar treinamentos para a equipe;
Controle da manutenção dos equipamentos médicos hospitalares;
Compras e controle dos materiais e medicamentos;
Custos orçamentários da área;
Visitar as unidades;

- Reporte a Diretoria.
Local de trabalho: TIJUCA - RJ.
Horário: Segunda à sexta-feira, das 08h às 17h30minh.
REMUNERAÇÃO: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL + VT + VR (R$ 15,00) + PLANO DE
SAÚDE UNIMED ( COPARTICIPAÇÃO MENSAL DE 10% DO FUNCIONÁRIO).
Cyanide Welsh recrutamentoeselecaosaude@yahoo.com.br

Técnico de Enfermagem - UTI PEDIÁTRICA
Requisitos:
Curso completo de técnico em enfermagem e COREN ativo;
Indispensável e necessária experiência em UTI PEDIÁTRICA, ou seja, já ter
trabalhado anteriormente no setor.
Vagas para plantão diurno - 07h00minh as 19h00minh.
Escala: 12x60 sem complementações.
Local de Trabalho: Barra da Tijuca - RJ
Benefícios: Salário compatível com o mercado, Adicional de Insalubridade, + VT +
Alimentação no Local + Plano de Saúde + Plano Dental.
Aos interessados, favor encaminhar currículo no CORPO do email e não em anexo
para: sabrina.santos@perinatal.com.br colocando a sigla UTI PED/BARRA no campo
assunto.
Para este processo serão descartados os currículos que não preencherem os
requisitos da vaga descritos no início deste anúncio.

Técnico de Coleta
Buscamos candidatos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Patologia ou Análises Clínicas;
- Experiência com coleta à vácuo, seringa e scalpo;
- Experiência com raspagem e outros tipos de coleta;
- Fácil acesso à Zona Sul.
Local: Zona Sul do Rio de Janeiro
Horário: De segunda à sexta - 06h30min h às 15h30min h
Sábado - 06h00min h às 10h30min h
Salário: R$892,00 + 20% de insalubridade
Benefícios: VT + VR ou VA + Plano de Saúde + Plano Odontológico
Os interessados e dentro do perfil, favor enviar o currículo no corpo do email para:
candidatolaboratorio@gmail.com mencionando no assunto TÉCNICO EM COLETA.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTADOR DE SOFTWARE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)

MHA SISTEMAS, empresa de tecnologia no segmento logístico, contrata
profissionais da área de implementação de software para logística. Está com duas
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Programar o sistema de gestão desenvolvido pela empresa.
Acompanhar e gerenciar os cronogramas de projetos junto aos clientes.
Acompanhar os cronogramas de projetos junto à equipe interna de
desenvolvimento.
Requisitos: Conhecimento em plataforma dot NET, C#, ASP dot NET e
conhecimento em banco de dados Oracle e SQL.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Observações: Desejável ter experiência com implementação de software, ter
conhecimento em tecnologia e ter disponibilidade para viagens.
Os interessados deverão encaminhar o currículo ao s cuidados de Carina Ferreira
para o e-mail rh@mhasistemas.com.br com a sigla Implementador no campo
assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Implementador de Software no Emprega Campinas. São
100% grátis!

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

Atendente de Suporte ao Usuário

Código da vaga: k1342-60
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma

Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Lp4nz6

Programador (a) PHP
Código da vaga: k3900-1
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 30/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CEgE

ANALISTA DE REDES – BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO
Requisitos: Superior Completo
Salário: R$ 3.000,00 + VT + Vale Refeição + Plano de saúde e odontológico +
Celular corporativo
Horário: Segunda a Sexta 08h00min às 17h00min
Conhecimento:
Rede estruturada;
Cabeamento;
Configuração de switch (em especial HP);
Teoria de rede;
Visualização com VMware;
Administração de ESXi e vCenter.
Encaminhar currículo no corpo do e-mail: selecao_niteroi@yahoo.com.br No
assunto Analista de Redes

Atendente de Suporte ao Usuário
Código da vaga: k1680-124

Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 23/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1z

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” escrevam o Pais que consta na vaga;
3 – Clique em pesquisar.

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

Coordenador de Planejamento / Controle e Back Office (ANGOLA)
Código da vaga: v1242660
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Outubro de 2015
Compete ao Responsável de Planeamento e Controle, coordenar o plano de
Produção mediante o plano de vendas, levantando as necessidades de matériasprimas, o que está em stock e qual o período de alocação de encomendas; Dirigir a

cadeia de abastecimento; Realizar reportes sobre a atividade da unidade fabril em
nível de Produção, perdas, rendimentos e caixas movimentadas e vendidas; Efetuar
o acompanhamento das encomendas; Realizar inventários no departamento e
apurar os desvios; Prestar apoio aos departamentos que necessitem em nível de
planeamento/controle e coordenar a equipe de técnicos e monitorizar os seus
reportes; Deve ainda, aceitar e cumprir rigorosamente as normas de Higiene e
Segurança no Trabalho em vigor na empresa, bem como todas as demais normas

publicadas ou enunciadas e todas as tarefas necessárias para o desempenho da sua
função.
A remuneração será em euros + benefícios
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1242660/coordenador-deplanejamento-controle-e-back-office-angola#sthash.ZmL1T1hY.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

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.

Foi publicado nesta segunda-feira, cinco, de outubro de 2015, no Diário
Oficial da União, o edital tão aguardado da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
Este Processo Seletivo visa à contratação temporária de 89 profissionais e é
executado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB.
São oportunidades para os cargos de Atividades Técnicas de Suporte e
Complexidade nas áreas de Administração, ou Economia, ou Contabilidade (29
vagas); Direito (60 vagas).
Os candidatos que desejarem se inscrever devem ter concluído o ensino superior
nas áreas discriminadas no edital e em alguns casos ter Doutorado, ou Mestrado,
ou Especialização ou experiência superior a três anos, na área de atuação a que
concorre.
As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no site www.funcab.org, a partir
das 10h do dia 05 de outubro de 2015 até às 23h59 do dia 20 de outubro de 2015.
A GRU de cobrança pode ser paga em Agências Bancárias, Casas Lotéricas e
Correios.
O presente Processo Seletivo Simplificado será composto de Prova Objetiva de
caráter classificatório e eliminatório que será realizada nas cidades do Rio de
Janeiro - RJ e Niterói - RJ.
A jornada de trabalho dos profissionais é de 40h semanais, com remunerações de
R$ 3.800,00 e R$ 6.130,00.
Este Processo Seletivo é válido por dois anos, a contar da data da publicação da
homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma.
Vez, por igual período.

A Prefeitura de Presidente Prudente informa a todos que o edital do Concurso
Público que visa o preenchimento de 148 vagas em cargos de níveis fundamental,
médio e superior foi retificado.
Ficam alterados itens referentes ao requisito do cargo de Técnico Desportivo, bem
como etapas das Provas para diversas funções. Em nosso site você pode obter
acesso a todas as alterações consultado os editais disponíveis.
Este Concurso dispõe de oportunidades para as funções abaixo discriminadas de
acordo com o nível de escolaridade exigido:
Nível Fundamental: Açougueiro (uma vaga); Agente Comunitário de Saúde da
Família (duas vagas); Escriturário I (três vagas); Fiscal de Obras (três vagas);
Inspetor de Alunos (cinco vagas); Operador de Máquinas (Moto niveladora) (uma

vaga); Operador de Máquinas (Pá-Carregadeira) (uma vaga); Operador de
Máquinas (Retroescavadeira) (duas vagas); Padeiro (duas vagas); Sepultador (seis
vagas); Serviços Gerais (11 vagas); Telefonista (duas vagas).
Nível Médio: Agente de Segurança Pública e Operador de Trânsito (10 vagas); Arte
Educador (três vagas); Auxiliar de Enfermagem (três vagas); Auxiliar de Farmácia
(três vagas); Eletricista (uma vaga); Encanador (uma vaga); Motorista de
Ambulância (uma vaga); Operador de Sistemas Júnior (uma vaga); Secretário de

Escola (duas vagas); Técnico Ambiental (duas vagas); Técnico em Nutrição (quatro
vagas); Topógrafo (uma vaga).
Nível Superior: Analista de Banco de Dados (uma vaga); Analista de Sistema Sênior
(uma vaga): Analista de Sistemas Web (uma vaga); Analista em Tecnologia da
Informação (uma vaga); Arquivista (uma vaga); Assistente de Atendimento
Produção (uma vaga); Assistente de Criação Redação (duas vagas); Assistente
Social (uma vaga); Enfermeiro (três vagas); Engenheiro Agrônomo (uma vaga);
Engenheiro Ambiental (uma vaga); Engenheiro Cartógrafo (uma vaga); Engenheiro
Civil (uma vaga); Engenheiro de Segurança do Trabalho (uma vaga); Engenheiro
Florestal (uma vaga); Farmacêutico (três vagas); Médico nas áreas de Clínico Geral
(11 vagas); Trabalho (uma vaga); Ginecologista (duas vagas); Pediatra (duas
vagas); Psiquiatra (três vagas); Socorrista (10 vagas); Procurador Municipal (uma
vaga); Professor de Educação Física (cinco vagas); Programador de Sistemas Júnior
(uma vaga); Psicólogo (uma vaga); Técnico Desportivo (cinco vagas); Tecnólogo
em Gestão Ambiental (duas vagas); Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
(uma vaga); Terapeuta Ocupacional (quatro vagas); Vigia Diurno (quatro vagas); e
Vigia Noturno (quatro vagas).
A remuneração varia de R$ 1.012,07 a R$ 4.011,02, de acordo a função exercida e
jornada desempenhada, que pode ser de 20h, 28h, 30h ou 40 horas semanais,
escala de 12hx36h ou 24h compostas por plantões.
Podem participar profissionais que atendam aos requisitos mencionados no edital e
que preencham a ficha disponível no site da organizadora, www.vunesp.com.br,
entre os dias 13 de outubro de 2015 a 27 de novembro de 2015.
Não se esqueça de imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de participação
nos valores de R$ 40,00; R$ 55,00 ou R$ 87,00, de acordo com a escolaridade
exigida.
A seleção dos profissionais inscritos ocorre mediante aplicação de Provas Objetiva,
Prática, de Aptidão Física, e de Títulos, conforme o método de avaliação adotado
por cada cargo. A previsão é de que a primeira etapa ocorra no dia 17 de janeiro de
2016.
Este Concurso é válido por dois anos, com possibilidade de ser prorrogado por igual
período.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 32.901 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
Nacional
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Órgão
Distribuidora Estagiária

Vagas
Várias

Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão

Vagas

SECRIANÇANíveis Médio e Superior

24

SECRIANÇANível Superior

62

SECRIANÇAAtendente de reintegração socioeducativo
Territórios Níveis Médio e Superior

114
80

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

Vagas
Várias
22

Israelândia Controlador e Procurador

Dois

Jamil Níveis Fundamental e Médio

Três

Quente Todos os níveis de escolaridade

50

Órgão
Prefeitura de Ara Goiânia Todos os níveis de escolaridade
Novas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Goiânia Advogado e Procurador municipal

Vagas
Várias
261
40

Inhumas Todos os níveis de escolaridade

202

Morrinhos Todos os níveis de escolaridade

253

Goiás Agente

Oito

Palminópolis Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura e Câmara de TurvâniaTodos os níveis de escolaridade
TRE - Tribunal Regional Eleitoral Estagiário

Várias
32
Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão
Cuiabá Níveis Médio e Superior

Vagas
3.394

Poconé Contador

Um

Cindível Superior

Três

Araguaia Níveis Médio e Superior

Quatro

Canarana Todos os níveis de escolaridade

Várias

Colíder Nível Médio

32

Lacerda Todos os níveis de escolaridade

54

Marilândia Advogado e Procurador jurídico

Um

Órgão

Vagas

Heleno Engenheiro

Um

Justiça Juiz

Um

Eleitorais Níveis Médio e Superior

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Órgão
Câmara de DouradosTodos os níveis de escolaridade
Amambaí Todos os níveis de escolaridade
Camapuã Professor

Vagas
29
114
Várias

Ivinhema Todos os níveis de escolaridade

132

Porã Todos os níveis de escolaridade

260

Terenos Todos os níveis de escolaridade

48

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão
Flexeiras Todos os níveis de escolaridade

Vagas
60

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão

Vagas

Órgão
IF Baiano - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Todos os níveis de escolaridade.

Vagas

326

Prefeitura de Riachão das Neves Todos os níveis de escolaridade

376

Freitas Todos os níveis de escolaridade

187

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira Professor
Francisco Professor

44

25

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão

Vagas

Sobral Todos os níveis de escolaridade

47

Ceará Estagiário

Um

Ceará Bolsista e Professor
Aracati Agente

Quatro
57

Ibicuitinga Todos os níveis de escolaridade

224

Mangabeira Agente

Seis

Prefeitura de Madalena Entrevistador do cadastro único e Orientador
social

12

Prefeitura de PalmáciaTodos os níveis de escolaridade

96

TCE - Tribunal de Contas do EstadoEstagiário

71

UFC - Universidade Federal do Ceará Professor

Cinco

Órgão
Ceará Todos os níveis de escolaridade
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira Professor

Vagas
70

44

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
Hospitalar Nível Superior

Vagas
120

Matões Agentes

40

Prefeitura de Sucupira do Norte Agente comunitário de saúde e Agente de
combate às endemias
UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

10

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão
Eleitoral Analista e Técnico judiciário
Veterinária assistente e Fiscal

Vagas
19
Dois

Areia Todos os níveis de escolaridade

87

Congo Todos os níveis de escolaridade

42

Inês Todos os níveis de escolaridade

88

Dentro Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura São José da Lagoa Tapada Todos os níveis de escolaridade

123
39

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco Níveis Médio e Superior

Vagas

35

PGE - Procuradoria Geral do EstadoEstagiário

25

Francisco Professor

25

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Jesus Todos os níveis de escolaridade
Campos Todos os níveis de escolaridade
Luzilândia Todos os níveis de escolaridade
Estado Juiz

Vagas
165
99
112
24

Piauí Nível Superior

180

Piauí Professor

33

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão
Estado Advogado e Defensor público substituto
Prefeitura e Câmara de São João do SabugiTodos os níveis de
escolaridade

Vagas
17

76

Órgão

Vagas

TCE - Tribunal de Contas do EstadoNível Superior

16

Norte Professor

36

Norte Professor

69

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte

Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão

Vagas

Brasileia Todos os níveis de escolaridade

211

Guiomard Todos os níveis de escolaridade

185

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão
Amapá Agente e Encanador de água e esgoto
Eleitorais Níveis Médio e Superior

Vagas
70
Seis

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Social Todos os níveis de escolaridade
MPE - Ministério Público do Estado Promotor de justiça substituto
Manaus Nível Superior

Vagas
468
12
259

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão
Capanema Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Rio Todos os níveis de escolaridade

503

Prefeitura de Nova TimboteuaTodos os níveis de escolaridade

199

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

26

Pará Professor

17

Pará Professor

76

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
PGE - Procuradoria Geral do EstadoNíveis Médio e Superior
Ariquemes Todos os níveis de escolaridade
Rondônia Professor

Vagas
30
164
28

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima

Órgão
Roraima Níveis Médio e Superior

Vagas
44

Veja todos » Concursos Abertos Roraima

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão

Vagas

SEDU - Secretaria de Estado da Educação Professor

1.178

Assistenciais Níveis Fundamental e Médio

Várias

Colatina Nível Superior

Um

Aracruz Guarda-vidas

60

Linhares Guarda-vidas

50

Prefeitura de São Mateus Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Vila Pavão Médico e Médico ESF
Santo Professor

213
Várias
16

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Militar Soldado

Vagas
1.590

Claros Analistas e Guarda municipal

131

Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

154

Contagem Guarda

20

Órgão
Caldas Nível Superior

Vagas
25

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Machado Agente e Contador

Dois

Serrana Todos os níveis de escolaridade
Perdigão Contador e Procurador

20
Dois

Reduto Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Riacho Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Glória Contador

Um

Rei Todos os níveis de escolaridade

12

Lourenço Todos os níveis de escolaridade

11

Viçosa Todos os níveis de escolaridade

17

Geral Nível Superior

23

Químico Nível Médio/Técnico

Seis

Divinópolis Nível Superior

Dois

Preto Estagiário

Três

Guarda Civil Municipal de Varginha Guarda civil municipal

15

Ibirité Todos os níveis de escolaridade

198

Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade

Dois

Serrana Todos os níveis de escolaridade
Formosas Todos os níveis de escolaridade

1.238
66

Órgão
Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade
Alterosa Todos os níveis de escolaridade
Alterosa Agente
Andradas Todos os níveis de escolaridade

Vagas
116
99
Várias
89

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

82

Betim Todos os níveis de escolaridade

673

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

Prefeitura de Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Santo Professor

12

Florestal Professor

10

Prefeitura de Frei LagonegroNíveis Fundamental e Superior

Nove

Prefeitura de Frei LagonegroTodos os níveis de escolaridade

38

Guanhães Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Iria de MinasTodos os níveis de escolaridade

110
45

Órgão
Prefeitura de Itaú de MinasTodos os níveis de escolaridade
Machado Todos os níveis de escolaridade
Leme Todos os níveis de escolaridade

Vagas
161
95
151

Mesquita Níveis Fundamental e Superior

14

Mesquita Todos os níveis de escolaridade

18

Paulo Mãe

Dois

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
Suplementar Nível Superior
Janeiro Todos os níveis de escolaridade
Niterói Níveis Médio e Superior
SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor
Jardim Todos os níveis de escolaridade
Porciúncula Todos os níveis de escolaridade

Vagas
89
227
94
2.105
18
Cinco

Pádua Todos os níveis de escolaridade

14

Farmácia Níveis Médio e Superior

16

IPC - Instituto de Previdência CabistaTodos os níveis de escolaridade

Seis

Cabo Todos os níveis de escolaridade

717

Friburgo Todos os níveis de escolaridade

868

Órgão
Rio Saúde Níveis Médio e Superior

Vagas
165

Janeiro Nível Superior

26

UFF - Universidade Federal Fluminense Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

DPE - Defensoria Pública do EstadoNíveis Médio e Superior

46

André Todos os níveis de escolaridade

19

Vista Coordenador e Coordenador de projetos

Cinco

Jundiaí Níveis Médio e Superior

Três

Brasiliense Níveis Médio e Superior

Dois

Bauru Estagiário
Brodowski Níveis Fundamental e Superior

11
Dois

Limeira Nível Superior

11

Lindóia Contador

Um

Lupércio assistente

Um

Horizonte Nível Superior

Dois

Epitácio Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Prudente Auxiliar e Controlador interno

Dois

Conceição Nível Superior

Dois

Órgão
Paulista Nível Fundamental
CRF - Conselho Regional de Farmácia Níveis Médio e Superior
EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Bauru Auxiliar de serviços funerários

Vagas
Três
13

Um

Jundiaí Agente

Um

FEA - Fundação Educacional Araçatuba Porteiro e Secretário geral

Dois

FIEB - Fundação Instituto de Educação de Barueri Todos os níveis de
escolaridade

64

FUMHABNíveis Médio e Superior

Cinco

Ubatuba Agente

Três

IPMU - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba Nível Superior

Dois

Amparo Todos os níveis de escolaridade
Araraquara Professor

33
Várias

Barueri Níveis Médio e Superior

51

Prefeitura de CanitarTodos os níveis de escolaridade

20

Prefeitura de CanitarProfessor

14

Fernandópolis Todos os níveis de escolaridade

176

Fernandópolis Todos os níveis de escolaridade

190

Fernandópolis Níveis Médio e Superior

85

Prefeitura de Jardinópolis Todos os níveis de escolaridade

43

Órgão
Jundiaí Professor
Juquiá Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias
18

Paulista Professor

Várias

Paulista Professor

Várias

Lins Agente

92

Antônio Todos os níveis de escolaridade

32

Prefeitura de LutéciaTodos os níveis de escolaridade

35

Nhandeara Todos os níveis de escolaridade

51

Prefeitura de Nhandeara Professor

Nove

Ourinhos Professor

Várias

Prefeitura de Paulínia Guarda municipal
Sul Nível Superior
Prefeitura de Piracicaba Nível Superior
Pontal Motorista

50
Dois
20
Cinco

Ferreira Todos os níveis de escolaridade

67

Prudente Todos os níveis de escolaridade

148

Bonitos Níveis Médio e Superior

Oito

Prefeitura de Ribeirão Corrente Níveis Fundamental e Superior
Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Várias

Paraná
Órgão
Fronteira Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Oito

Prefeitura de Rio BomTodos os níveis de escolaridade

29

Inácio Todos os níveis de escolaridade

30

Londrina Níveis Médio e Superior

Cinco

Pinheiro Auxiliar

Um

Guarapuava Advogado e Contador

Dois

Platina Advogado

Um

CIS/AMCESPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde Todos os níveis de
escolaridade
CISCENOP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Centro
Noroeste do Paraná Auxiliar de serviços gerais
CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária Níveis Médio e
Superior
Toledo Níveis Fundamental e Superior

17

Dois

Seis

Quatro

Nível Fundamental

11

Prefeitura de Altônia Todos os níveis de escolaridade

54

Prefeitura de BraganeyTodos os níveis de escolaridade

30

Colombo Médico e Médico ESF

24

Prefeitura de Contenda Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Contenda Níveis Fundamental e Superior

Várias

Órgão

Vagas

Prefeitura de Curitiba Agente comunitário de saúde

200

Curitiba Agente

114

Prefeitura de Enéas Marques Todos os níveis de escolaridade
Marques Agente e Agente de combate às endemias

26
Oito

Olinda Todos os níveis de escolaridade

49

Prefeitura de Laranjeiras do SulTodos os níveis de escolaridade

43

Maringá Nível Superior

Cinco

MaterlândiaTodos os níveis de escolaridade

28

Sales Todos os níveis de escolaridade

20

Paiçandu Todos os níveis de escolaridade

27

Paranaguá Agente

30

Grosso Professor
Engrotados os níveis de escolaridade

Várias
127

Lontra Todos os níveis de escolaridade

36

Serra Todos os níveis de escolaridade

34

Triunfo Todos os níveis de escolaridade

37

Iguaçu Professor

Três

Oeste Todos os níveis de escolaridade

21

João Níveis Fundamental e Médio

29

Trabalho Níveis Médio e Superior

Várias

Órgão

Vagas

Paraná Professor

Cinco

Paraná Professor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

BANRISUL Escriturário

300

Irmãos Níveis Médio e Superior

Dois

Câmara de GarruchosAgente legislativo

Um

Augusto Auxiliar e Oficial legislativo

Um

FURG - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor

Três

Hospital Beneficente Doutor César Santos Todos os níveis de escolaridade
IPAG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Gravataí Nível Superior

Várias

Cinco

Prefeitura de Camargo Níveis Fundamental e Superior

10

Prefeitura de Cristal do SulTodos os níveis de escolaridade

22

Prefeitura de Dois IrmãosTodos os níveis de escolaridade

25

Irmãos Agente e Agente de combate às endemias

Nove

Prefeitura de Nova BassanoTodos os níveis de escolaridade

21

Hamburgo Nível Superior

71

Hamburgo Níveis Médio e Superior

Sete

Órgão

Vagas

Serra Todos os níveis de escolaridade

12

Seca Todos os níveis de escolaridade

55

Índios Motorista e Operador de máquinas
Sul assistente

Oito
Várias

TRENSURBAprendiz

40

Maria Todos os níveis de escolaridade

10

UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa Professor

13

UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor

19

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

Vagas

BANRISUL Escriturário

300

Catarina Todos os níveis de escolaridade

235

Concórdia Todos os níveis de escolaridade

38

Camboriú Níveis Médio e Superior

15

Câmara de CaibiContador e Secretário legislativo

Dois

Cerqueira Auxiliar

Um

Garuva Assistente e Motorista

Três

Câmara de Iporã do OesteAdvogado

Um

Câmara de Jaraguá do Sul Todos os níveis de escolaridade

16

Órgão

Vagas

Lontras Assistentes e Contador

Dois

Sola assistente

Um

Oeste Controlador e Tesoureiro

Dois

Catarina Auxiliar

Um

CRESIM - Consórcio da Região do Rio Sargento de Integração Municipal
Níveis Fundamental e Superior
IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de CaçadorNível Superior
Prefeitura de AgrolândiaNíveis Fundamental e Superior

Sete

Um

Três

Arabutã Níveis Médio e Superior

Várias

Prefeitura de AtalantaTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Balneário CamboriúTodos os níveis de escolaridade

811

Piçarras Níveis Fundamental e Superior

72

Bandeirante Todos os níveis de escolaridade

10

Prefeitura de BotuveráTodos os níveis de escolaridade

Sete

Prefeitura de CaibiMédico

Um

Alegre Nível Superior

Várias

Chapecó Professor

Várias

Criciúma Nível Superior

Várias

Forquilhinha Todos os níveis de escolaridade

Várias

Órgão

Vagas

Prefeitura de FraíburgoAuxiliar em sala e Professor

Várias

Fraiburgo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de GaruvaTodos os níveis de escolaridade
Gaspar Todos os níveis de escolaridade
Guabiruba Todos os níveis de escolaridade

56
Várias
57

Ibirama Todos os níveis de escolaridade

Várias

Imbituba Fisioterapeuta

Várias

Prefeitura de IomerêTodos os níveis de escolaridade
Ipumirim Todos os níveis de escolaridade
Itapoá Todos os níveis de escolaridade
Ituporanga Todos os níveis de escolaridade

50
Várias
172
40

Prefeitura de José BoiteuxProfessor

Várias

Sul Nível Superior

Várias

Doce Operador

Um

Trento Todos os níveis de escolaridade

46

Trento Níveis Médio e Superior

Várias

Prefeitura de PeritibaAuxiliar de educação básica e Professor

Várias

Petrolândia Professor e Professor de educação física

Várias

Petrolândia Estagiário

Várias

Petrolândia Agente

Várias

Órgão
Prefeitura de Pinhalzinho Todos os níveis de escolaridade

Vagas
112

Preto Todos os níveis de escolaridade

10

Oeste Níveis Fundamental e Superior

Sete

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

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: uma
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) 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

Programa de Estágio LANXESS 2016
Código da Vaga: v1 245975
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
O Programa de Estágio LANXESS 2016 se destaca pela oportunidade de
desenvolvimento que oferece aos novos talentos.
Estrutura do programa:
Os candidatos selecionados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma
das maiores empresas do setor químico, contando com um plano de
desenvolvimento estruturado: • Integração corporativa e na área de atuação do
contratado;
• Desenvolvimento individual;
• Capacitação profissional;
• Avaliação de desempenho;
• Projeto final de estágio.
Requisitos: • Cursando a partir do 2° ano dos cursos de Administração de
Empresas, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Ciência da
Computação, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Química, Computação e
outras), Jornalismo, Marketing, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas
ou Sistemas de Informação;
• Conhecimentos do Pacote Office;
• Para algumas vagas será exigido inglês intermediário ou avançado;
• Disponibilidade para estagiar 6 horas diárias em horário comercial na região de
Santo Amaro.
Áreas de atuação: • Comércio Exterior;
• Compras de Matéria Prima;
• Comunicação Corporativa;
• Recursos Humanos – Remuneração;
• Suporte à Vendas;
• Tecnologia da Informação;
• Tesouraria.

Início:
Janeiro de 2016.
Duração:
Até dois anos.*
(*) Em caso de bom desempenho e vagas abertas na área de atuação, a empresa
oferece a possibilidade de efetivação ao final do programa.
Local:
Santo Amaro - São Paulo/SP.
Bolsa Auxílio e Benefícios: • Bolsa Auxílio - R$ 1.570,00;
• Assistência Médica;
• Seguro de Vida;
• Vale Refeição - R$ 638,00/mês;
• Vale Transporte.
Você encontra mais informações sobre a LANXESS e sobre o Programa de Estágio
2016 no hotsite .
Inscrições até 30 de outubro!

Atenção:
• Os pré-requisitos acima solicitados são obrigatórios, portanto é necessário
preencher a todos para participar do processo seletivo;
• Estar dentro dos pré-requisitos não garante a sua participação em todas as
etapas do processo seletivo. Há avaliações qualitativas de currículo e testes a
serem considerados;
• Após o preenchimento das Fichas de Informações Complementares, você deve
clicar em “Confirma” para garantir sua participação no processo seletivo. Certifiquese de ter recebido um e-mail confirmando sua participação;
• As informações contidas nesta página estarão disponíveis somente até a data
final das inscrições;
• A LANXESS e a Viva Talentos não se responsabilizam por eventuais custos de
passagem ou alimentação durante as etapas do processo seletivo;
• Toda comunicação entre a Viva Talentos, a LANXESS e você, será realizada via email ou telefone. Atualize seu currículo com os dados de contato, e olhe sempre sua
caixa de entrada e lixo eletrônico de seu e-mail;
• Você pode acompanhar as mensagens enviadas através do site vagas.com.br.
Basta acessar o site com seu login e senha e clique em “Ver seu histórico e
acompanhar processos seletivos”;
• Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. A não participação em
uma das etapas será considerada como desistência no processo;
• Você receberá retorno, tanto positivo quanto negativo, de todas as etapas do
processo seletivo;
• Em caso de dúvida entre em contato com a Viva Talentos Humanos no telefone
(11) 3145-8488, de segunda a sexta das 9h às 18h; ou via Fale Conosco através do
link: http://bit.ly/falecomaviva.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245975/programa-de-estagiolanxess-2016#sthash.18YErw8t.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Licitação
Código da vaga: k2121-857
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 07/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1D

DIVERSOS

CABELEIREIRAS/OS / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa Consolidada na Área da Beleza está com três 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. São 100% grátis!

Assistente de Designer em Fortaleza
Descrição:
Assistente de Designer
uma
Artes
Segmento: indústria (confecção)
Requisitos:

Graduação ou curso técnico: estilismo / design ? em andamento/completo;
Experiência na função.
Atividades:
Pesquisa de moda e tendências, prova de pilotos, stylist ensaios fotográficos
coleções, etc.
Horário: segunda a sexta-feira 08h48min horas por dia;
A empresa oferece:
Salário a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Legalização em Rio de Janeiro
Descrição:
Analista de Legalização
Artes
Segmento: construção civil
Local: barra da tijuca
Requisitos:
Graduação arquitetura
Conhecimento em AutoCad e pacote office
Experiência de no mínimo duas anos na área de legalização
Atividades:
Acompanhamento de aprovações para lançamento e baixa de restrições para
habite-se de todos os empreendimentos da empresa;
Ajustes e conferencia de projeto legal para reaprovação;
Consultas aos órgãos para auxilio nos estudos de novos negócios;
Visitas a obra para conferencia do andamento das restrições para habite-se
A empresa oferece:
Salário: compatível com o mercado
Benefícios: vr + va + VT + assistência médica e odontológica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ANIMADOR DE FESTA INFANTIL – SÃO GONÇALO/NITERÓI.
A Ciranda da Alegria sediada em São Gonçalo, RJ procura animadores e recreadores
freelancers para festas e eventos.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
** Realizar brincadeiras com as crianças e adultos em festas, eventos e espaços de
recreação em shoppings, comércios etc.
** Fazer bola mania e tatuagem infantil;
** Organizar o material da animação antes e depois da festa;
** Ter boa desenvoltura para falar em público, pois irá utilizar o microfone para
realizar as atividades;
** Promover a “hora do lanchinho” das crianças;
** Animar a “hora do parabéns”; entre outras atividades
** Responsabilizar pelo material entregue no início da fesa.
PERFIS PARA A SELEÇÃO:
** Animador(a) com experiência.
** Maiores de 18 anos.
** Ser animado, dinâmico, responsável e principalmente que goste de criança.
** Possuir disponibilidade para trabalhar essencialmente ao fim de semana e
feriados;

** Local e horário de trabalho: de acordo com a agenda de festas.
** Residir em São Gonçalo e Niterói
Interessados enviar currículo com FOTO para
trabalheconosco@cirandadaalegria.com.br
Ciranda da Alegria
CNPJ 15.767.473/0001-96
Contato: 3474 4034 - Ana Paula
WhatsApp: 98104 7936 (Vivo) - Ana Paula
97410 9738 (Claro) - Alessandra
E-mail: contato@cirandadaalegria.com.br
Site: www.cirandadaalegria.eev.com.br

COSTUREIRA / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
VESTUARIO. está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: costureira para fábrica de lingeries, com experiência. Reta,
Galoneira, BT, Travete, Overloque, Pespontadeira, Zig Zag.
Requisitos: Ensino fundamental. Conhecimento nas maquinas Reta, Galoneira, BT,
Travete, Overlock, Pespontadeira, Zig Zag.
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte/ refeição/ seguro vida/ Odonto/ assistência medica
ocupacional.
Observações: De segunda a quinta, das 7h00 às 17h00 e sexta, das 7h30 às Com
1h de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh207.selecao@r7.com com a sigla COSTUREIRA no campo assunto até o dia
30/10/2015.
Veja outras vagas de COSTUREIRA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

